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INTRODUÇÃO

MÉTODO

Histórias digitais são um termo genérico descrever o uso das novas tecnologias para criar
formas inovadora de expressão das narrativas. Trata-se da forma moderna da antiga arte de
contar histórias, sendo uma forma de organizar a informação, transmitindo emoções
construindo um espírito/sentido de comunidade entre as pessoas (Stenhouse, Tate, Hardy &
Sumner, 2013).
Na área da saúde e na saúde mental em particular, as histórias digitais constituem uma forma
de representar a experiência das pessoas idosas, processos de incapacidade e deterioração
mental e as vivências de situações significativas pelos profissionais de saúde. São poderosas
ferramentas para mudar práticas; deixar um legado, dar testemunhos de vida, promover a
esperança, permitir a partilha e principalmente partilhar afetos (Lambert, 2013). Quando
visionadas por enfermeiros, as histórias digitais têm impacto na expressão de emoções e
facilitam o desenvolvimento de empatia e têm despoletado práticas humanizantes na saúde
(Haig & Hardy, 2010).
A realização de uma história digital engloba 7 passos principais desenvolvidos em workshop:
ideia para a história; escrita da história e o círculo de histórias; guião; reunir, criar imagens;
partilha; reflexão e feedback. No círculo de histórias os participantes são convidados a contar
uma história que tenha uma mensagem e que seja significativa para a sua vida. Nele ocorre a
partilha de emoções mediada por um profissional de saúd0

•Objetivos: Descrever a metodologia para produção de histórias digitais com idosos e Identificar ganhos em
saúde mental decorrentes dos workshops de histórias digitais no projeto Silver Stories
•Amostra: 5 idosos todos do sexo feminino com uma media de idades de 68±5,8 anos
•Metodo de recolha de dados: Para avaliação imediata dos workshops utilizámos um questionário semiestruturado de auto relato escrito dos participantes. O follow-up foi realizado 4 meses após a realização do
workshop através da realização de um focus group. As duas questões foram qual o Significado atribuido ao
processo; e o que mudou em si e que ganhos obteve?
•Metodo de recolha de dados: Recorremos à metodologia qualitativa para encontrar significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes num espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenómenos.
Os dados foram tratados usando a técnica de análise temática de conteúdo.

RESULTADOS
Ganhos em saúde mental

Os 7 passos das historias digitais

Passo um
A ideia para a
história

Passo 7. Reflexão e
Feedback

Circulo de historias e a
escrita

Passo 3
Guião

Passo 6. Partilhar

Passo 5. Juntar tudo

Passo 4. Reunir, criar
imagens, áudio e
vídeo

Do significado atribuído
 Autodescoberta das capacidades para aprender,
 Motivação para realizações futuras
 Desenvolvimento de novas competências digitais;
Relação estabelecida com os pares e com os profissionais de saúde com partilha
intensa de emoções e sentimentos

CONCLUSÃO
A histórias digitais parecem ser uma ferramenta útil e possível de ser
utilizada com idosos resultando numa autoapreciação positiva compatível
evidência de saúde mental positiva.
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