
1

G
ui

ão
 d

e 
Se

ns
ib

ili
zç

ão
 p

ar
a 

En
ve

lh
ec

im
en

to
 A

tiv
o



2

O que é o Twerk Your Brain?
O Twerk Your Brain é um projeto idealizado pelo Departamento de Saúde Pública da Associação 

Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM), com a finalidade de proporcionar um envelhecimento ativo e 
saudável à população idosa alvo. 

Para que este objetivo seja possível de alcançar, serão realizadas palestras dinâmicas e participativas em 
instituições que lidem com a população idosa, como Universidades Séniores ou Centros de Dia.

Simultaneamente, o Twerk Your Brain irá fornecer aos formadores, Estudantes de Medicina das diversas 
escolas médicas portuguesas, uma oportunidade de aprendizagem e proximidade com esta faixa etária, para 
que cresçam enquanto profissionais de saúde e pessoas. Com este projeto, estes formadores ficarão mais alerta 
para as diversas adversidades encontradas por um idoso no seu dia-a-dia, ganhando uma melhor perspectiva 
em relação a esta faixa etária, muitas vezes desvalorizada socialmente.

Funcionamento do Twerk Your Brain
Serão realizadas seis palestras dinâmicas aos grupos previamente escolhidos nas diversas instituições 

contactadas pelos responsáveis do projeto. Os temas abordados serão:
1. Saúde e Bem-Estar
2. Sono
3. Institucionalização
4. Cognição
5. Humor
6. Sexualidade
Com estes temas pretende-se abranger, nas palestras, resoluções e explicações para um grande leque de 

problemáticas inerentes a esta população-alvo.
Em cada uma destas seis sessões, a palestra apresentará momentos de formação teórica adaptada, 

momentos de diálogo interativo e dinâmicas práticas.

Contactos 
saudepublica@anem.pt

Tatiana Moreira Marques
Coordenadora do Departamento de Saúde Pública
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Guião da Atividade

SAÚDE E BEM ESTAR
 

 Objetivos Principais: Como é sabido, a presença de patologias na idade avançada, assim como 
maus hábitos e estilos de vida, promove o aumento das perdas cognitivas associadas ao envelhecimento. Esta 
estação divide-se em três momentos:

 1. Inicialmente através de rastreios, pretende-se consciencializar os participantes acerca do seu estado 
de saúde;
 2. Seguidamente, dar formação, para que se corrijam hábitos e sejam adotadas boas práticas de saúde 
e alimentação;
 3. Por último, através de um jogo, pretende-se pôr em prática os conhecimentos que adquiriram 
anteriormente, assim como divulgar receitas práticas e saudáveis que possam utilizar no dia-a-dia.

Rastreios:
- Cardiovascular como a medição de glicemia, tensão arterial, perímetro abdominal e IMC;
- Visual, caso seja possível a ajuda de estudantes de optometria. As patologias visuais hoje em dia 
podem ser um obstáculo a práticas de envelhecimento activo saudável, como por exemplo a leitura.

Formação:
- Pequena palestra e distribuição de um flyer sobre a alimentação, o exercício físico e a importância dos 
rastreios (cancro da mama, cancro da próstata, saúde oral...).
- Podem ser dados alguns conselhos relativamente à alimentação: 

1) Restringir a ingestão de gorduras, em especial gorduras saturadas (gorduras de origem animal) 
de modo a manter a saúde cardiovascular, continua a ser um excelente conselho para idosos que 
estão bem e em forma. Acima dos 75 anos de idade, a restrição de gorduras não é aconselhada da 
mesma forma. A restrição de gorduras não é definitivamente aconselhada para aqueles que são 
frágeis, sofreram uma quebra de peso, ou têm fraco apetite. De facto, nestas situações, gordura 
adicional pode ser usada para aumentar as calorias nas refeições de modo a ganhar algum peso. 

 2) Muitos idosos sofrem de obstipação e outros problemas intestinais. Para ajudar a minimizar 
estes problemas, o consumo de cereais, frutas e legumes deve ser encorajado, mas a ingestão 
exagerada de fibras não é a resposta, já que podem interferir com a absorção de outros nutrientes 
essenciais. Para ajudar os intestinos a funcionarem normalmente, é também muito importante 
beber bastantes líquidos, aproximadamente 6 copos de água por dia. 

3) A anemia é comum neste grupo etário. Uma fraca absorção de ferro, certos medicamentos e 
diluição sanguínea - juntamente com uma alimentação pouco saudável - podem ser causas de 
anemia. Aconselhar a ingestão diária de ferro, que pode provir de carnes vermelhas e de fontes 
vegetais (cereais, frutos secos, legumes). A absorção é maximizada com vitamina C, por isso pode 
sugerir-se a ingestão de um copo de sumo de fruta às refeições. O zinco é necessário para manter 
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o sistema imunitário saudável e para ajudar a sarar feridas, encontrando-se na carne e mariscos.

4) A ingestão adequada de cálcio vai diminuir a taxa de descalcificação óssea, que começa a partir 
dos 30 anos e acelera consideravelmente nos anos seguintes. Alimentos ricos em cálcio, como 
lacticínios, devem ser consumidos todos os dias. 

- Podem ser introduzidas as Doenças Cardiovasculares, referindo os principais fatores de risco:
1) Excesso de peso;
2) Idade;
3) Consumo excessivo de sal;
4) Sedentarismo;
5) Má alimentação;
6) Tabagismo;
7) Dislipidemia;
8) Ansiedade e stresse.

Jogo
- Questionar os participantes sobre qual a melhor/ mais saudável de um conjunto de receitas. Deve 
ser tida em conta a altura do dia em que será feita a refeição.
- Atribuir pontuações, no final, através de um ‘regulamento’, sendo que seriam entregues aos 
participantes algumas receitas saudáveis para levarem para casa.
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SONO
• Tabela com pergunta: Quantas horas dorme por dia? (Noite/dia)

• Brainstorming “Importância do Sono”
a) A vossa experiência!

i) Episódios de insónia?
ii) Sono irregular com interrupções (ex. idas à casa de banho)?
iii) Durante o dia sente-se cansado ou com sono?

b) Consequências da alteração do sono:
i) Alteração do humor;
ii) Alteração Comportamental;
iii) Perda de memória a curto prazo;
iv) Incapacidade de reter nova informação;
v) Diminuição da imunidade.

A qualidade do seu sono é…

Muito boa Boa Má Muito má

0 pontos 1 ponto 2 pontos 3 pontos

Quanto tempo demora a adormecer?

Até 15 minutos Entre 15 a 30 minutos Entre 30 minutos a 1 
hora Mais de 1 hora

0 pontos 1 ponto 2 pontos 3 pontos

Demorou mais do que 30 minutos a adormecer…

Nenhuma vez Menos de 1 vez por 
semana

Entre 1 a 2 vezes por 
semana

Entre 2 a 3 vezes 
por semana

0 pontos 1 ponto 2 pontos 3 pontos

Quanto tempo dura o seu sono?

Mais de 7 horas Entre 6 a 7 horas Entre 5 a 6 horas Menos de 5 horas

0 pontos 1 ponto 2 pontos 3 pontos

Dificuldade em se manter acordado no mês passado…

Nenhuma vez Menos de 1 vez por 
semana

Entre 1 a 2 vezes por 
semana

Mais de 2 vezes por 
semana

0 pontos 1 ponto 2 pontos 3 pontos

Resultados: a sua qualidade do sono é…
Entre 0 e 5 Boa
Entre 6 e 10 Má
Entre 10 e 15 Muito Má
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• Hotline – desmistificação de preconceitos:
(Hotline – todos os participantes formam uma linha e fecham os olhos. Ao ouvirem a pergunta, se 
considerarem que a resposta é “sim” dão um passo para a direita, enquanto que se considerarem que 
a resposta é “não”, dão um passo para a esquerda. De seguida, abrem os olhos, discutindo a posição de 
cada um)

a) Dormir durante o dia é sinal de preguiça?
b) Deve-se fazer a sesta logo a seguir ao almoço?
c) Deve-se beber muita água durante todo o dia?
d) Sesta é só importante para os idosos?
e) Os idosos têm de dormir mais?
f) A privação de sono aumenta o humor?

• O que fazer para melhorar o sono?
a) Horário regular, com horas bem definidas para adormecer e acordar e com rotinas, como tomar 
banho antes de dormir ou outro exemplo;
b) Ambiente propício ao sono:

1. Tranquilo e confortável;
2. Almofadas confortáveis;
3. Destinado apenas ao sono (materiais de trabalho, computador e televisão não devem 
estar presentes no quarto, uma vez que desta forma o corpo pode não estar habituado ou 
formatado para adormecer imediatamente);

c) Refeições ligeiras e espaçadas da hora de dormir, para não afetar a digestão:
1. Bebidas quentes, como leite ou chá facilitam o sono.

d) Relaxar o corpo, com yoga ou banho, por exemplo:
1. Aumenta concentração;
2. Aumenta memória;
3. Aumenta libido;
4. Acalma.

INSTITUCIONALIZAÇÃO VS. NÃO 
INSTITUCIONALIZAÇÃO

Objetivo Principal: Diminuir o hiato entre as instituições e a comunidade, aproximando-as. 

INTRODUÇÃO (para iniciar o protocolo):
 Abordar a temática das instituições para idosos: 

a. Fazer um brainstorming sobre a importância das Universidades Séniores;
b. Perceber que tipo de atividades fazem naquela instituição, discutir as que gostam mais e o que se 
podia incluir? (estas sugestões podem ser usadas para entregar aos responsáveis da Universidade); 
c. Falar acerca do efeito das instituições no nível cognitivo (fazer a ponte entre lares e Universidades 
Séniores).

  Perguntar o que fazem para serem ativos:
a. Incorporar na discussão os restantes temas abordados (Sono, Humor, Cultura e Bem-Estar)

 Rubrica “No meu tempo”:
a. Sugerir ao grupo para que conversem sobre diferentes situações, começando a frase por “no 
meu tempo…”;
b. Partilhar experiências do quotidiano e tentar explorar as diferenças.

• FINAL/DESPEDIDA (no final da aplicação do protocolo)
 1. Deixar alguns desafios, explicando-os:

Apresentação de projetos
Lançar o desafio de criação de um projeto (teórico ou prático) para os idosos realizarem durante 
algum tempo (1 mês). Voltar lá para analisar o resultado. 
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Exposição 
Ex: Criar árvores de natal com diferentes materiais / Criar uma peça representativa da instituição.
Envolver os voluntários no trabalho de equipa com os idosos (por exemplo, uma vez por semana 
combinarem e quem quiser ir ajudar a construir o projeto). 

COGNIÇÃO
Objetivo Principal:Estimular o conhecimento através da troca de ideias entre participantes, completando 

com uma pequena explicação ou curiosidade por parte da organização.
Método:

a) Fazer cartões com as perguntas para os 5 diferentes temas: Saúde, Música, Geografia, 
Agricultura, Arte. 
Nota: poderão ser acrescentadas outras perguntas que não constem neste guião.
b) Fazer grupos de 4/5 pessoas;
c) Escolher um cartão de cada um dos temas para ser respondido, sendo que a cada resposta 
correta atribui-se 1 ponto;
d) Estipular um tempo máximo de 1 minuto para discutir entre eles e responder;
e) Dar uma breve explicação ou curiosidade relacionado ao que foi perguntado.

Temas/Questões:
 Saúde:

 - Queimei-me enquanto estava a tirar o assado do forno, devo pôr manteiga ou outra gordura logo 
que possível – Falso

• Explicação: https://www.youtube.com/watch?v=-CQRmO2ATws

- Se alguém ficou constipado, a razão principal terá sido ter andado ao frio – Falso
• Explicação: https://www.youtube.com/watch?v=gNPnZgDFsOo

- A laranja de manhã é ouro, à tarde é prata e à noite mata – Falso
• Explicação: https://www.youtube.com/watch?v=1e9cvxZD58Y

Músicas:
- Que música é esta ou qual o seu cantor?
https://www.youtube.com/watch?v=g6oxSr7EJQg 

Resposta: Natércia Barreto (mais conhecida por Techa) – Óculos de sol
Curiosidade: Esta música apareceu em Portugal nos anos 60, trazida por Natércia Barreto, 
de origem moçambicana.

- Qual o grupo representado no vídeo?
http://www.youtube.com/watch?v=_EGCle8nh2I  

Resposta: Pauliteiros de Miranda.
          Contar um pouco da história: “Grupos geralmente de 8 homens que bailam a ritmos 
tradicionais da Terra de Miranda, no nordeste de Portugal, Trás-os-Montes. É chamada 
de dança dos paus, representativa de momentos históricos locais e acompanhada com 
os sons da gaita-de-foles, caixa e bombo. Mais recentemente é também dançada por 
mulheres.

Geografia:
- Qual a serra mais alta de Portugal continental? 
(a) Marão, (b) Caldeirão, (c) Serra da Estrela

Resposta: (a) Serra da Estrela – é a segunda maior serra de Portugal (a maior é a Serra do 
Pico, nos Açores), mede 1993 metros, tendo sido construída uma torre de 7 metros para 
que o ponto mais alto passasse a ser os 2000 metros.
Como curiosidade: Marão – é a nona maior serra de Portugal, mede 1415 metros; Caldeirão 
– o seu ponto mais alto situa-se no Algarve, tendo uma altitude de 589 metros.
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- Onde nasce o rio Tejo? 
(a) França, (b) Espanha, (c) Portugal.

Resposta: (b) Espanha – O rio Tejo nasce na Serra de Albarracín e desagua no Oceano 
Atlântico, sendo o rio mais extenso da Península Ibérica.

Arte e Literatura:
- Qual a nacionalidade de Mozzart? 
(a) Austríaco, (b) Alemão, (c) Francês

Resposta: (a) Austríaco – Mozzart viveu entre 1756 a 1791, tendo sido desde muito novo 
um prodígio (começou a compor aos 5 anos). Tocava teclado e violino.

- Que guerra esta retratada em Guernica de Picasso? 
 Mostrar imagem: http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/obras/DE00050_0.jpg.
(a) Guerra dos 100 anos,  (b) 1ª guerra mundial, (c) Guerra Civil Espanhola.

Resposta: (c) Guerra Civil Espanhola

- Em que ano é que José Saramago ganhou o prémio nobel da Literatura? 
(a) 2000, (b) 1998, (c) 1994

Resposta: (b) 1998 - Também ganhou, em 1995, o Prémio Camões, o mais importante 
prémio literário da língua portuguesa. Saramago foi considerado o responsável pelo 
efetivo reconhecimento internacional da prosa em língua portuguesa.

Agricultura:
- Completar o provérbio: Se a trovoada vem do lado do mar, põe o gado a lavrar. Se vem do lado 
da terra, põe tudo em terra.
- Abril frio e molhado, enche o celeiro e farta o gado.

- Em que meses se deve semear pepinos e abóboras? 
 (a) Março e Abril, (b) Janeiro e Fevereiro, (c) Agosto e Setembro

 Resposta: (a)

- Qual é a temperatura ideal para semear batatas?
 (a) Entre 0 e 5ºC, (b) entre 15ºC e 20ºC, (c) entre 25ºC e 30ºC

 Resposta: (b)

Sugestão extra:
Tecnologia: Realizar algumas tarefas, como por exemplo: pesquisar algo na internet, num 
computador/tablet; fazer uma chamada num telemóvel para a pessoa “X”
(em caso de dificuldade por parte do grupo ajudar e explicar como usar)

HUMOR
Objetivo principal: promover o awareness acerca da importância do humor enquanto componente 
de um envelhecimento saudável.

PARTE I:
Apresentar dos coordenadores da atividade.
Pedir aos participantes para estarem de pé, numa organização semi-circular. Apresentar a seguinte 
série de desafios:

1. Quem ainda não sorriu hoje, senta-se.
2. Quem ainda não deu uma gargalhada com vontade hoje, senta-se.
3. Quem se levantou esta manhã e não se lembrou da bênção que é estar vivo, senta-se.
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Transmitir a seguinte mensagem (tópicos):
a) O humor tem influência direta num envelhecimento saudável;
b) Está provado que um humor depressivo está associado a um menor desempenho 
cognitivo;
c) Há coisas simples do dia-a-dia que podemos fazer para melhorar o nosso humor, como 
um abraço:

Quem ainda não deu um abraço hoje, abraça a pessoa ao seu lado (TODOS AOS ABRAÇOS)
Duração: 5 - 10 minutos

PARTE II:

Plano A: Sessão de risoterapia
Os CL’s solicitariam a ajuda de uma das seguintes organizações (exemplos): Palhaços 
d’Opital, Escola do Riso, Operação Nariz Vermelho, entre outras. A ideia era promover 
a realização de uma sessão de risoterapia tendo por base a informação veiculada 
anteriormente aos participantes.
Duração: 20 - 30 minutos

Plano B: Bailarico (caso seja impossível a realização da sessão de risoterapia)
Com uma escolha de música tradicional portuguesa, convidar os participantes a dar azo 
à boa disposição e diversão.
Duração: 10 - 15 minutos

PARTE III: 
Baile final do peddypapper

Pretendendo que esta seja a última atividade do peddypapper, os participantes eram 
convidados a dar azo à boa disposição e diversão, ao som de música tradicional portuguesa.

SEXUALIDADE 
Objetivo principal: Desmistificar certos conceitos e crenças associados à sexualidade na terceira idade. 
Métodos: Colocar algumas questões aos idosos, entre elas:

1) Os seniores já não têm idade para terem relações sexuais?
FALSO, não há uma idade limite para a prática de relações sexuais. Caso sinta alguma limitação 
física como é o caso da impotência, consulte o seu médico de família, pode haver uma solução.

2) As infeções sexualmente transmissíveis (IST’s), como é o caso do HIV/SIDA ou a sífilis, são 
doenças só dos jovens?
FALSO, de facto estas doenças têm aumentado bastante na população idosa. É preciso ter cuidado, 
especialmente com os trabalhadores do sexo ou qualquer relação extra-conjugal, isto porque, para 
além de correrem o risco de infeção, também correm o risco de infetar a/o parceira(o) fixo. Explicar 
consequências nefastas do HIV (depressão do sistema imunológico, cancro, fraqueza, morte).

3) Há alguma medida que permita evitar o contágio pelas IST’s? Qual?
VERDADEIRO, o preservativo evita o contacto direto entre as duas pessoas, sendo a única medida 
capaz de evitar a transmissão de doenças. O preservativo deve ser colocado antes de qualquer 
contato sexual e em todos os tipos de relação sexual (oral (facto desconhecido pela maioria), anal 
e vaginal).
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Se existir um preservativo por idoso, ensinar a sua colocação (em alternativa, caso só exista um 
preservativo, pode ser só o formador a ensinar a colocar). Deverão ser usadas bananas, cenouras, 
pepinos ou dois dedos, nos quais se colocarão os preservativos. Obedecer aos seguintes passos:

1. Verificar a data de validade 
2. Verificar se a embalagem tem ar (sinal que não rebentou)
3. Abrir o preservativo pelo picotado, sem usar os dentes
4. Verificar qual o lado certo para desenrolar 
5. Colocar o preservativo quando o pénis estiver ereto, e antes de qualquer contacto 
genital;
6. Segurar com os dedos a ponta do preservativo – reservatório ou depósito do esperma 
– para expulsar o ar (o ar em excesso pode fazer com este rebente);
7. Colocar e desenrolar o preservativo ao longo do pénis até à base
8. Verificar se  o depósito do preservativo se encontra vazio para receber o esperma;
9. Se for necessário uma lubrificação adicional, deve-se apenas utilizar lubrificantes à 
base de água; 
10. Após a ejaculação deve-se retirar o preservativo com cuidado, dar um nó e deitá-lo 
no lixo.


