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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório de estágio procede do Curso de Especialização Tecnológica 

(C.E.T), Técnicas de Gerontologia, do Instituto Politécnico da Guarda em parceria com 

a Escola Secundária Com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Gouveia. O referido curso 

decorreu entre 9 de Novembro de 2009 e 24 de Julho de 2010 (ano lectivo de 

2009/2010) finalizando com um estágio de 600 horas para implementação e 

aprendizagem dos conteúdos leccionados teoricamente. 

O estágio realizou-se na Associação de Beneficência Popular de Gouveia, 

referida como ABPG (a qual descreveremos nas páginas 7 a 24), tendo como tutora a 

Dr. Vânia Araújo e orientadora a Dr. Paula Pissarra. Na referida instituição o estágio 

decorreu essencialmente na Unidade de Cuidados Continuados (UCC) Nossa Senhora 

da Piedade, dividida em Unidade de Media Duração e Reabilitação e Unidade de Longa 

Duração e Manutenção.  

A elaboração deste relatório tem como referência o Plano de Estagio elaborado 

no inicio da actividade e que se encontra no anexo1 e recebi informações da Dr. Vânia e 

do enfermeiro João. 
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1. CARACTERIZAÇÃO ORGÂNICO-FUNCIONAL DA 

INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO 

 

1.1. Identificação da Instituição 

 

A Associação de Beneficência Popular de Gouveia, ABPG, fundada em 

1880, pretende ser uma referência no apoio ao desenvolvimento regional 

estimulando a criatividade, o crescimento e a excelência, em torno de um único 

objectivo: as pessoas (cito em www.abpg.pt). 

Esta associação tem como contactos: 

 Morada: Rua da Associação de Beneficência Popular de Gouveia, Apartado 52 

6290-322 Gouveia; 

 Telefone: 00351 238 490 000; 

 Fax: 00351 238 490 009; 

 Secretaria-geral: secretariageral@abpg.pt 

 Página na internet: www.abpg.pt 

 Horário de funcionamento: Todo o dia e todos os dias do ano; 

 Símbolo da instituição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abpg.pt/
http://www.abpg.pt/
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1.2. Estrutura física, ou seja, a divisão da instituição nas suas 

diferentes valências 

Esta instituição ostenta uma multidisciplinaridade de valências integradas, que têm 

como objectivo a promoção e o desenvolvimento do concelho de Gouveia, 

nomeadamente nas áreas cultural, social e económica. Sendo assim, a instituição 

apresenta as seguintes valências: 

 Clínica de Medicina Física e de Reabilitação (CMFR) é uma valência e tem 

como principal objectivo prestar serviços médicos ao nível da medicina física e 

da reabilitação; 

 Creche, Jardim de Infância e ATL é uma valência que recebe crianças a partir 

dos três meses de idade compreendendo actividades pedagógicas (orientação 

curricular do ministério da educação) e lúdico-expressivas (ginástica, natação, 

musica, inglês e modelagem); 

  Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) é uma valência para a população 

portadora de deficiência, onde são realizadas actividades pedagógico-

ocupacionais, lúdico-desportivas e actividades terapêuticas adaptadas às 

características desta população; 

  Núcleo de Reabilitação Profissional (NRP) também orientada para a 

população portadora de deficiência, garante a sua formação, informação, 

avaliação e orientação profissional, assim como a sua integração no mercado de 

trabalho e o seu acompanhamento;  

 Lar residencial é um centro de acolhimento para pessoas com deficiência, que 

temporariamente ou prolongadamente não possam viver no seu meio familiar. 

Esta valência presta todos os cuidados básicos, principalmente relacionados 

com a alimentação, higiene, saúde e vigilância; 

 Lar de Apoio acolhe pessoas portadoras de deficiência, prestando todos os 

cuidados necessários. Sendo o alojamento temporário (de segunda a sexta-

feira) e durante o tempo em que a pessoa frequenta os cursos de formação 

profissional ou o Centro de Actividades Ocupacionais (C.A.O.); 
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 Casa se repouso S. Julião é uma unidade residencial para idosos onde são 

proporcionados cuidados de alojamento, higiene, supervisão médica e de 

enfermagem e actividades lúdicas. Tem capacidade para 24 utentes em 16 

quartos duplos ou individuais com W.C. dispõem ainda de sala de convívio, 

sala de leitura, serviço de bar e cabeleireiro; 

 Lar de Rio Torto unidade residencial para 17 utentes idosos com 9 quartos com 

W.C. e uma sala de banho equipada para utentes com graves debilidades 

físicas. Proporciona cuidados de alojamento, higiene e actividades lúdicas, 

incluindo um jardim onde os utentes podem desfrutar da paisagem serrana. 

Possui ainda um centro de dia com capacidade para 15 utentes.   

 Lar de Cativelos é uma unidade residencial com capacidade para 15 idosos com 

7 quartos duplos e um triplo com W.C. e uma sala de banho equipada para 

utentes com graves debilidades físicas. Proporciona cuidados de alojamento, 

higiene e actividades lúdicas tem ainda uma área de campo e um jardim. Nestas 

instalações funciona ainda um centro de dia com capacidade para 15 utentes.   

 Unidade de Cuidados Continuados de Media Duração e Reabilitação é uma 

unidade de internamento com 30 camas, adequada às necessidades clínicas, 

reabilitativas e psicossociais dos utentes. O internamento tem uma duração 

compreendida entre 30 e 90 dias consecutivos. Esta valência será descrita mais 

pormenorizadamente mais á frente.    

 Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção é uma 

unidade de internamento, com 23 camas, destinada a utentes com doenças ou 

processos crónicos e diferentes níveis de dependência que não possam ser 

cuidados no domicílio. Este internamento tem duração superior a 90 dias 

consecutivos, sendo o processo reanalisado ao fim de 6 meses para avaliar se 

existe a necessidade de continuar o internamento. Esta valência será descrita 

mais pormenorizadamente, mais á frente.  

 Health Club é uma valência destinada á população em geral, onde se podem 

praticar diversas modalidades desportivas, tais como Cardiofitness, Aerobica, 
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Ballet, Judo, Tai Ji Quan, Natação, Hidroginastica, Hidromassagem, Sauna, 

Ginásio, Yoga, Pilates; 

 Parque Senhora dos Verdes é um parque lúdico desportivo inserido no Monte 

Aljão com 21 hectares de terreno, composto por várias espécies de plantas e 

terreno de cultivo. Existe uma capela em honra de Nossa Senhora Dos Verdes, 

á qual remonta uma tradicional romaria no mês de Junho. Neste espaço 

podemos encontrar espaços de lazer e desporto tendo incluído um restaurante, 

uma piscina, um parque de merendas, parque de estacionamento, percursos de 

pedestrianismo e de BTT e circuitos de manutenção. A animação deste espaço 

está a cargo da empresa “Vivaventura”, que proporciona os mais variados 

desportos radicais;   

 Jornal “Noticias de Gouveia” é o jornal do concelho de Gouveia com 3 edições 

mensais, que aborda as principais notícias e interesses da região e do desporto 

regional.             
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Organigrama das Valências 

 

Legenda: Organigrama n.º1 – Organigrama das valências da instituição 
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Nota: Seguidamente irei reportar-me unicamente á Unidade de Cuidados Continuados 

Nossa Senhora da Piedade. 

 

1.3. Caracterização da área de abrangência da instituição 

 O concelho de Gouveia, pertence ao distrito da Guarda, encontra-se inserido no 

Parque Natural da Serra da Estrela, é um município com 302,49 km² de área e 16 122 

habitantes (2001), subdividido em 22 freguesias. Encontra-se limitado a norte pelo 

município de Fornos de Algodres, a nordeste por Celorico da Beira, a leste pela Guarda, 

a sueste por Manteigas, a sudoeste por Seia e a noroeste por Mangualde. 

Demograficamente está inserido no conceito da Nut III juntamente com os municípios 

de Fornos de Algodres e Seia, encontrando-se assim no interior rural onde a população 

é cada vez menor e mais envelhecida. Como se pode verificar nas pirâmides etárias 

apresentadas em que no ano 1981, a base da pirâmide (escalão referente a crianças e 

jovens) se encontra muito mais largo que o topo (escalão que pertence á população 

idosa) e no ano 2009 a pirâmide já se encontra numa situação invertida na qual a 

população idosa é mais numerosa que a população jovem. 

A unidade de cuidados continuados Nossa Senhora da Piedade serve a rede 

nacional de cuidados continuados, em que o utente é inscrito na rede escolhendo três 

unidades preferenciais indo para a que tiver vaga primeiro. Os nossos utentes têm como 

principais proveniências o distrito da Guarda, Covilhã, Castelo Branco e Viseu.  

 

Legenda: Figura n.º1 - Pirâmides etárias do distrito da Guarda em 1981 e 2009 
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1.4. Caracterização e conhecimento dos recursos humanos, definidos 

por uma hierarquia 

 

            Os recursos humanos são o principal capital de qualquer organização, publica ou 

privada, o seu planeamento é tarefa fundamental para garantir o cumprimento da 

missão, estratégia e objectivos a que a organização se propõe. Para isso é fundamental 

conhecer e caracteriza-los; esta unidade tem os seguintes recursos humanos, com as 

relações estruturadas no organigrama: 

 Administrador: entre outras tarefas, coordena a actividade do Conselho 

Técnico, convocando e dirigindo as respectivas reuniões. Prepara os planos de 

actividades anuais, submetendo-os á aprovação da direcção da instituição, tomar 

medidas para a preservação do património. Promover a formação continua de 

todos os funcionários e colaboradores. 

 Director Financeiro: supervisiona as contas, controla a entrada e saída de 

dinheiro apresentando os resultados á direcção. 

 Director Clínico: participa na selecção de pessoal médico e enfermagem, 

emitindo um parecer sob a sua admissão, estabelecer objectivos e programa de 

acção para cada colaborador. Promover a produtividade e eficiência dos 

cuidados de saúde prestados e proceder á sua avaliação sistemática e a 

organização e constante actualização dos processos clínicos dos utentes.  

 Director Técnico: promove a melhoria continua dos cuidados e serviços 

prestados, coordenando o planeamento e a avaliação de processos resultados e 

satisfação quanto á actividade da Unidade. Estabelece a forma de gestão técnica 

mais adequada ao bom funcionamento da unidade e coordena as funções e 

responsabilidades de cada funcionário, orientando-os no seu início de actividade 

na Unidade. Implementa o programa de formação contínua mais adequada às 

necessidades dos funcionários e desenvolve o espírito de equipa promovendo 

uma boa articulação entre administrador, director clínico, funcionários, utentes e 
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seus familiares.     

 Serviço de Enfermagem: são responsáveis pela higiene dos utentes, pensos, 

preparam e administram medicação, avaliam sinais vitais, colaboram nas 

alimentações (nomeadamente quando os utentes tem sonda nasogastrica) e 

posicionamentos, efectuam registos nos processos e mantém-se vigilantes ao 

estado de saúde dos utentes. 

 Serviços Terapêuticos: estabelecem e coordenam os tratamentos 

fitoterapêuticos de acordo com as necessidades dos utentes promovendo a sua 

reabilitação e independência. 

 Serviço Psicossocial: Acompanha diariamente os utentes apoiando os familiares 

ou prestadores de cuidados informais durante o processo de internamento. 

Promove o auto-cuidado e bem-estar dos clientes bem como facilitar o 

envolvimento da família no processo de cuidados. 

 Auxiliares de Acção Médica são responsáveis pela satisfação das necessidades 

básicas dos utentes, como a alimentação, higiene, fazer as camas, arrumar roupa. 

 Auxiliares de Serviços Gerais são responsáveis pela higiene, limpeza e 

manutenção das instalações, lavandaria e cozinha. 
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Legenda: Organigrama n.º 2 – Organigrama dos recursos humanos da instituição 
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1.5. Caracterização da Rede de Cuidados Continuados Integrados   

 

A rede nacional de cuidados continuados integrados (RNCCI) foi criada 

pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e da Saúde é formada por 

instituições publico-privadas, que prestam cuidados continuados de saúde e 

apoio social a pessoas, independente da idade, em risco de perder a 

independência e autonomia. Estes cuidados estão centrados na recuperação 

global da pessoa melhorando a sua funcionalidade na situação de dependência 

em que se encontra. A prestação destes cuidados é realizada através de unidades 

de internamento e ambulatório, de equipas hospitalares e domiciliárias. 

A coordenação da RNCCI a nível nacional processa-se em dois níveis 

territoriais - nível regional e nível local – permitindo assim uma maior 

articulação dos níveis de coordenação para garantir uma maior flexibilidade e 

sequencialidade na utilização das unidades e equipas que compõem esta rede. 

A coordenação regional é assegurada através de cinco equipas 

multidisciplinares representantes das administrações regionais de saúde e dos 

centros distritais da segurança social. Esta equipa é formada em função das 

necessidades e recursos existentes e formada por profissionais das áreas de 

planeamento, gestão e avaliação. Estas cinco equipas são: Norte, Centro, Lisboa 

e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. 

A nível local a coordenação é asseguradas por equipas multidisciplinares 

do âmbito concelhio devendo integrar minimamente um médico, um 

enfermeiro, um assistente social e quando necessário um representante da 

autarquia. 

A referenciação de um utente para a RNCCI é feita de duas formas: 

 Equipas de Gestão de altas – é uma equipa multidisciplinar que 

tem como principal objectivo preparar e gerir a alta hospitalar em 

articulação com os serviços existentes adequados aos problemas 

de saúde e sociais do utente. 
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 Centros de Saúde – a referenciação é feita através do médico, 

enfermeiro ou assistente social do centro de saúde da área do 

utente. 

O internamento do utente pode ser feito em diversas unidades de acordo 

com as suas necessidades. Estas unidades são: 

 Unidades de convalescença – são unidades de internamento independentes 

que estão integradas num hospital de agudos, com a finalidade de prestar 

tratamento e supervisão clínica continuada e integrada e reabilitação. Este 

internamento vem na sequência de um internamento hospitalar; 

  Unidades de cuidados paliativos – são uma unidade com espaço físico 

próprio, mas localizada num hospital (ou perto), para acompanhamento e 

supervisão clínica destinada a doentes com situação clínica complexa ou 

sofrimento derivado de doença severa e avançada, incurável e progressiva. 

 Unidades de média duração e reabilitação – são unidades de internamento, 

com espaço físico próprio, destinadas á prestação de cuidados clínicos, 

reabilitação e apoio psicossocial a utentes com situação clínica de 

recuperação de um processo agudo ou de descompensação a pessoas com 

perda transitória de autonomia potencialmente recuperável. Tendo como 

finalidade estabilização clínica, avaliação e reabilitação integral do utente.  

Com este internamento pretende-se evitar a permanência e contribuir 

para a gestão de alta nos hospitais, reduzir o internamento em unidades de 

convalescença e de longa duração e promover a reabilitação e independência 

dos utentes. O período de internamento na unidade tem a duração de 30 a 90 

dias consecutivos por cada admissão, sendo o utente encaminhado no 

processo de alta. 

Esta unidade destina-se a doentes vindo de outras instituições da RNCCI,  

de instituições de saúde ou de solidariedade social ou do domicílio. É gerida 

por um técnico da área da saúde ou psicossocial e assegura cuidados médicos 

diários, cuidados de enfermagem permanentes, cuidados de fisioterapia e 

terapia ocupacional, prescrição e administração de fármacos, apoio 
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psicossocial, higiene, conforto, alimentação, convívio e lazer. No anexo n.º2 

encontra-se um “Guia de Acolhimento da Unidade de Cuidados Integrados 

no Internamento de Media Duração e Reabilitação” que é fornecido aos 

utentes na sua admissão; 

 Unidades de longa duração e manutenção – são unidades de internamento 

com carácter temporário ou permanente, com espaço físico próprio, que 

presta apoio social e cuidados de saúde de manutenção a pessoas com 

doenças ou processos crónicos e diferentes graus de dependência que não 

possam ser cuidados no domicílio.  

Este internamento proporciona cuidados que previnem e retardam o 

agravamento da independência, promovendo assim conforto por um período 

superior a 90 dias consecutivos, ou no caso de descanso do cuidador é por 

um período de até 90 dias por ano. Facilita a gestão das altas hospitalares e 

promove a autonomia e a satisfação das necessidades sociais dos utentes. 

Estes utentes são oriundos de outros internamentos da RNCCI, instituições 

de saúde ou de solidariedade e segurança social ou do domicilio. Este tipo de 

internamento é gerido por um técnico da área da saúde ou psicossocial e 

assegura Actividades de manutenção e estimulação, cuidados de enfermagem 

diários, cuidados médicos, prescrição e administração de fármacos, apoio 

psicossocial, controlo fisiátrico periódico, cuidados de fisioterapia e terapia 

ocupacional, animação sócio-cultural, higiene, conforto, alimentação, apoio 

no desempenho de actividades diárias. No anexo n.º3 é fornecido um “Guia 

de Acolhimento da Unidade de Cuidados Continuados Integrados no 

Internamento de Longa Duração e Manutenção” que é dado aos utentes no 

momento da admissão. 
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Legenda: Organigrama n.º3 – Organigrama da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

 

1.6.Caracterização das instalações da Unidade de Cuidados 

Continuados Nossa Senhora da Piedade 

 

1.6.1. Caracterização e descrição do espaço físico 

 A unidade de cuidados continuados Nossa senhora da Piedade, é constituída por 

um edifício único que engloba o internamento de média duração e reabilitação e o 

internamento de longa duração e manutenção. Sendo assim, começando pelo piso mais 

abaixo (-2) é formado pela lavandaria, cozinha onde existe uma zona de entrada de 

sujos e uma despensa e por uma casa de banho.  

No piso -1 existe um ginásio duas casa de banho para utentes, uma sala de 

terapia ocupacional, gabinetes médicos, uma sala de trabalhos multidisciplinares, uma 

sala de espera para as consultas com duas casas de banho, uma capela, dois balneários 

para funcionários com cacifos, duches e casas de banho, uma farmácia, uma sala de 

esterilização, uma morgue e uma sala para os serviços de limpeza e manutenção.  
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No piso 0 (internamento de média duração e reabilitação) existe uma recepção, 

uma secretaria, um gabinete do administrador, um gabinete do director técnico, casa de 

banho para visitas.  

 No piso 0 e no piso 1 (internamento de longa duração e manutenção) existe um 

gabinete médico, uma sala de tratamentos, um gabinete de enfermagem, duas casas de 

banho para utentes e duas para funcionários, uma sala de convívio, uma sala de 

refeições, uma copa para auxiliares onde existe um frigorífico, uma rouparia, um quarto 

de arrumos, uma sala de sujos onde existe uma máquina de esterilização de urinóis, 

bacias de banho e arrastadeiras e um buraco por onde se manda a roupa suja para a 

lavandaria, uma sala de banhos assistidos e os quartos dos utentes onde cada quarto tem 

casa de banho apropriada para banhos.  

Ver planta das instalações que se encontra no anexo n.º4. 

Fotografias de algumas divisões da referida unidade 

 

                                             

Legenda: Fotografia n.º1 – Copa                                                                           Fotografia n.º2 - refeitório 

                                          

Fotografia n.º3 – Sala de tratamentos                              Fotografia n.º4 – Sala de Convívio   
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Fotografia n.º5 – Cozinha                                                                                       Fotografia n.º 6 – Quartos   

                                                    

Fotografia n.º7 – Rouparia                                                    Fotografia n.º8 – Ginásio   

                                            

Fotografia n.º 9 – Gabinete de enfermagem                                                Fotografia n.º10 – Zona de sujos                                                                                                              

dos pisos 0 e 1 

 

 

 

1.6.2. Caracterização das instalações no âmbito da higiene e segurança  

   

 As instalações desta unidade são constituídas por material de fácil lavagem, 

como se pode verificar na fotografia n.º11 em que o chão é de prolipopileno ou 

cerâmica. Começando pelos quartos, os roupeiros, camas e mesas-de-cabeceira são 

sempre desinfectados quando o utente tem alta. O chão das casas de banho dos quartos é 

feito de material de prolipopileno antiderrapante (fotografia n.º12). Todas as casas de 

banho são equipadas para utentes com pouca mobilidade (fotografia n.º13). Existe uma 

zona de sujos na qual existe uma máquina de esterilização (fotografia n.º14) e um 

buraco por onde a roupa suja é mandada para a rouparia (fotografia n.º15). Também as 

fraldas são acondicionadas nos carrinhos das higienes (fotografia n.º16) e depois são 

encaminhadas para o respectivo congelador de fraldas. Em todas as casas de banho está 

afixado um plano de higienização mensal (fotografia n.º17). 

 Já no refeitório as mesas e cadeiras também são de fácil lavagem (fotografia 

n.º18) sendo desinfectadas após todas as refeições e a louça é arrumada em armários 

fechados. Existe um carrinho (fotografia n.º19) para o transporte da louça suja para a 
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cozinha, que tem uma cor específica para cada piso. Na cozinha existe uma zona de 

sujos (fotografia n.º20) na qual a louça suja entra e segue um trajecto até sair limpa 

(esquema n.º3). As refeições já confeccionadas são transportadas da cozinha para os 

refeitórios em carros próprios e devidamente acondicionadas (fotografia n.º21). Em 

todas as copas, refeitórios e cozinha existe um plano de higienização mensal (fotografia 

n.º22). Na copa existe ainda um detergente desinfectante com as instruções de uso 

(fotografia n.º23).  

A sala de convívio é constituída por chão de cerâmica, cadeirões e uma mesa de 

fácil lavagem (fotografia n.º 24). Em todos os corredores existe um corrimão, planos de 

emergência (fotografia n.º25), extintores e desinfectante para as mãos (fotografia n.º26) 

e localização espaço-temporal (fotografia n.º27). Também em todas as zonas que haja 

escadas existe um elevador, sendo o principal de tamanho suficiente para o transporte de 

macas ou camas (fotografia n.º 28). A separar todos os pisos e a cozinha existem portas 

corta-fogo (fotografia n.º 29). 

Fotografias complementares de higiene e segurança 

 

                                                     

Legenda: Fotografia n.º11 – Chão das instalações                                    Fotografia n.º12 - Chão das casas  

                                                                                                                   de banho dos quartos 

                                                                  

 Fotografian.º13 – Casas de banho                                         Fotografia n.º14 – Máquina de esterilização 
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Fotografia n.º15- Buraco para a roupa suja                                                    Fotografia n.º16 – Carrinho  

                                                                                                                                                 das higienes 

                                                            

Fotografia n.º17 – Plano de higienização                        Fotografia n.º18 – Mesas e cadeiras do refeitório 

 das casas de banho 

 

                

Fotografia n.º19 – Carros   Fotografia n.º20 – Zona de         Fotografia n.º21 – Carros de transporte de 

transporte de louça suja      sujos da cozinha                         refeições já confeccionadas 

                                                             

Fotografia n.º22 – Plano de higienização                                Fotografia n.º23 – Detergente desinfectante 

mensal da copa , cozinha e refeitório                                      da copa     

                                                  

Fotografia n.º24 – Sala de                    Fotografia n.º25 – Planta                Fotografia n.º26 - Desinfectante 

Convívio                                               de  emergência                                das mãos  
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Fotografia n.º27 – Localização espaço-temporal 

                                     

Fotografia n.º28 – Elevadores                                                                 Fotografia n.º29 – Portas corta fogo       

Esquema do trajecto de sujos dentro da cozinha 
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Legenda:  

         

 
  Portas interiores 

       

 
  Portas exteriores 

        

 
 

 

Caminho dos sujos até saírem limpos 
Esquema n.º 3 – Caminho dos sujos na 
cozinha 
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2. CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS UTENTES   

 

2.1. Facha etária dos utentes  

 

Nesta unidade de cuidados continuados integrados existe uma panóplia muito 

grande de idades dos utentes, que vai desde os 30 até aos 90 anos. 

 Na Unidade de Média Duração e Reabilitação, encontram-se os utentes com 

uma facha etária mais nova, sendo esta também mais diversificada. Contudo 

podemos concluir que a média de idades deste tipo de utentes é sensivelmente os 50/ 

60 anos. 

Por sua vez na Unidade de Longa Duração e Manutenção já não existe tanta 

diversidade de idades, sendo os utentes um pouco mais velhos andando na casa dos 

60/70 anos. 

 

2.2 Proveniência dos utentes 

 

A proveniência dos utentes nesta unidade também é bastante diversificada, 

temos utentes que vêm de outras instituições, como hospitais e outras Unidades de 

Cuidados Continuados, e do domicílio (que vêm essencialmente para descanso do 

cuidador). Contudo a grande percentagem dos utentes são dos distritos da Guarda e 

Castelo Branco. 

 

2.3 Patologias mais frequentes 

Segundo a Internacional Classification of Diseases versão 9 (ICD9) o 

Diagnostico Principal de entrada em Unidades de Média Duração e Reabilitação são 

principalmente doenças do aparelho circulatório (devido a AVC´s) e doenças do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (essencialmente fracturas e artroses), 

como se pode verificar na tabela a seguir representada. 
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 Legenda: Tabela n.º 1 - Distribuição dos inquiridos segundo o Diagnóstico Principal 

 A avaliação do Diagnostico de Entrada permite, escolher mais eficazmente o 

tipo de tratamentos que o utente necessita. O Grafico seguinte mostra-nos que a 

principal causa de entrada de utentes nesta unidade, no ano de 2010, foram a “ 

reabilitação/dependência em AVD´s” concluindo que são utentes com elevado grau de 

dependência. 

0
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Reabilitação/ 
Dependência 

em AVD's 

Reabilitação / 
Fisioterapia

Reabilitação / 
Terapia da 

Fala

Descanso do 
cuidador

Outros

Nº de utentes/ Diagnóstico de entrada

 
Legenda: Gráfico n.º1 – Diagnostico de entrada dos utentes na Unidade de Cuidados Continuados “ 

Nossa Senhora da Piedade” 

 

Diagnóstico Principal (ICD9) N.º % 

Doenças do aparelho circulatório 

Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 

Doenças do sistema nervoso 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 

Neoplasias (Tumores) 

Doenças do aparelho respiratório 

21 

16 

04 

02 

01 

01 

01 

45.60 

34.80 

09.70 

04.30 

02.20 

02.20 

02.20 

Total 46 100.00 
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2.4. Avaliação Geriátrica Compressiva 

 A avaliação geriátrica compressiva consiste numa avaliação multidisciplinar dos 

planos em que o utente é deficitário (físico, mental, funcional, social e ambiental), 

para estabelecer e coordenar planos de cuidados, serviços e intervenções, 

respondendo activamente aos problemas, necessidades e incapacidades de cada 

utente, melhorando assim a sua qualidade de vida. Através desta avaliação, 

obtivemos valores, que nos remetem para a relação entre autonomia e independência 

descrita no ponto 2.5. 

 

2.5. Grau de autonomia e independência 

 

O envelhecimento é caracterizado por três fases sucessivas, podendo o idoso não 

as atingir todas ou então atingi-las em simultâneo: 

 Idoso – é a primeira fase do envelhecimento onde não existem grandes 

alterações orgânicas, é marcada essencialmente pela mudança do estilo de 

vida, provocada pela reforma. Nesta fase o individuo ainda se sente capaz de 

satisfazer as suas necessidades. 

 Senescência – é a fase em que a pessoa sofre grandes alterações físicas e 

passa a ter necessidade de confiar no outro para satisfazer as suas 

necessidades básicas. A esta fase corresponde a velhice avançada. Nesta fase 

a pessoa idosa pode ser dependente mas autónoma. 

 Senilidade – nesta terceira fase o cérebro já não exerce a função de “órgão de 

adaptação”, a pessoa idosa torna-se dependente e não autónoma necessitando 

de cuidados bastante completos. 

Neste tipo de Unidades podemos encontrar dois tipos distintos de 

envelhecimento: 

 Fisiológico ou Natural (Senescência) – como o nome indica é um 

envelhecimento natural e gradual, decorre com o avançar da idade e trás 

as mudanças necessárias a esta etapa, não provocando alterações bruscas 

e abruptas. Não ocorre em todos indivíduos da mesma maneira nem ao 
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mesmo tempo pois é influenciado pelo meio biopsicossocial da pessoa 

idosa.  

 Patológico (Senilidade) – è um envelhecimento brusco provocado por 

uma patologia (AVC, acidente, doenças neuro-musculares, etc.), 

normalmente ocorre antes da idade idosa e trás grandes alterações físicas 

e psicológicas, deixando a pessoa dependente e em muitos casos não 

autónoma. São pessoas geralmente revoltadas com o que lhes aconteceu 

No envelhecimento existem dois tipos de conceitos que é necessário conhecer, 

para melhor se poder cuidar da pessoa idosa: 

 Independência – normalmente é entendida como a capacidade para 

realizar as necessidades básicas de vida diária (higiene, refeições, andar 

pela casa e pequenas actividades instrumentais como ir ás compras e 

tarefas domesticas) sem ou com pequena ajuda de terceiros. 

 Autonomia – é a capacidade percebida para controlar, lidar com as 

situações e tomar decisões sobre o dia-a-dia de acordos com as próprias 

regras e preferências.  

Estes dois conceitos, no idoso, podem conjugar-se de quatro formas diferentes: 

 Autónomo e independente – não necessita da ajuda de terceiros para a 

realização das tarefas básicas da vida diária e realiza-as segundo as suas 

regras. São um exemplo pessoas que entram para esta unidade para 

controlo de doenças como diabetes.  

 Dependente e autónomo – necessita de ajuda para a realização das tarefas 

do dia-a-dia, mas realiza-as de acordo com as suas preferências. Um 

exemplo é os utentes que recuperam de fracturas.  

 Independente e não autónomo – não necessita de ajuda para a realização 

das tarefas básicas de vida, mas perde a autonomia quando é interdito a 

escolha de regras, quer por incapacidade mental quer por ter sido 

institucionalizado onde perde parcialmente a sua autonomia.  
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 Dependente e não autónomo – necessita de ajuda e não é capaz de 

arbitrar sobre as suas preferências. São um exemplo pessoas vítimas de 

AVC ou acamados.  

 

2.6. Tipos de Posicionamentos 

 

Em fases em que o utente necessite de períodos de acamamento, um bom 

posicionamento e uma mobilidade adequada, irá facilitar a manutenção da integridade 

da pele, tal como das amplitudes articulares, da força muscular e do movimento.  

Quando o posicionamento não é o mais adequado criam-se úlceras de pressão 

(úlceras da pele, úlceras do decúbito ou escara), que são lesões cutâneas produzidas na 

sequência de falta de irrigação e de uma irritação da pele que reveste uma saliência 

óssea devido a pressão sobre a cama, cadeira de rodas ou outro objecto rígido durante 

longos períodos de tempo.  

 

        

Legenda: Figura n.º2 – Causas para a formação de úlceras de pressão. 

 

 De modo a evitar estas situações deve-se ter em atenção a roupa apertada, 

lençóis enrugados, tudo o que cause fricção contra a pele e exposição prolongada á 

humidade (suor, fezes ou urina). Os principais sítios para a formação de escaras são o 

occipital, os cotovelos, a sacro, os calcanhares, como se pode observar na imagem 

seguinte.  
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Legenda: Figura n.º3 - principais pontos para a formação de escaras 

 

 Um posicionamento eficaz deve: 

 Promover o conforto, adaptando-se o posicionamento às necessidades do utente; 

 Prevenir alterações da força muscular, movimentos e amplitudes musculares. 

 Prevenir zonas de pressão, a mudança frequente de decúbito é um estímulo 

circulatório, aliviando as zonas de pressão. 

Sendo assim temos diversos tipos de posicionamento: 

 Posicionamento em decúbito dorsal (de barriga para cima): 

 Utentes semi-dependentes – devem ter os membros superiores 

ligeiramente afastados, cotovelos semi-flectidos e dedos ligeiramente abertos e 

também semi-flectidos. A Tibio-Társica deve estar e posição neutra evitando o 

peso da roupa. 

 Utentes dependentes – a cabeça, tronco e membros devem estar em 

posição neutra. Deve ter uma almofada na cabeça e nos ombros e ainda em cada 

membro superior e inferior com ligeira abdução. Deve-se evitar o contacto dos 

calcanhares e ter especial atenção as curvaturas fisiológicas, aliviar as zonas de 

pressão. 

 Posicionamento em decúbito lateral (deitado de lado): 

 Utentes semi-dependentes - a mão deve estar num posicionamento 

funcional e o membro inferior em apoio, a tíbio-tarsica deve estar bem 

suportada. 

 Utentes dependentes – devem ter uma almofada de apoio entre a cama e 

as costas, ter cuidado com o ombro que fica por baixo (infra-lateral), deve estar 

ligeiramente anteriorizado (afastado) evitando o peso do corpo, estando a mão 
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correspondente apoiada na almofada da cabeça. Os membros inferiores devem 

estar ligeiramente flectidos com uma almofada entre os joelhos.  

Também se deve ter especial atenção às transferências dos utentes de modo a evitar 

lesões quer para eles quer para nós. Para isso deve-se avaliar o tipo de patologia do 

utente e o grau de dependência, bem como informá-lo de como se ira processar e se 

possível explicar ao utente a melhor forma de nos auxiliar. Todas as transferências 

devem ter um procedimento padrão composto por 4 etapas: 

 Etapa 1- Avaliação do utente: nesta etapa deve-se identificar a patologia 

e o grau de dependência do utente, bem como as condições em que esta 

acamado. 

 Etapa 2 – Selecção da transferência: reconhece-se o tipo de transferência 

a realizar, o trajecto, o número de transportadores e, quando possível, 

perguntar ao utente se já realizou alguma transferência e como correu. 

 Etapa 3 – Posição do equipamento: é altura para preparar o espaço e o 

material, bem como verificar onde estão os auxiliares de marcha e a 

altura das superfícies implícitas na transferência, de modo a que seja 

mais curto, mais rápido, mais funcional e mais seguro.  

 Etapa 4 – Informar o utente e posiciona-lo: nesta etapa deve-se informar 

o utente da transferência que se vai realizar e como se vai efectuar, de 

modo a que o utente esteja mais calmo, mais seguro e se possível nos 

auxiliar. Posicionando-o assim de forma mais recíproca diminuindo o 

risco de queda ou lesões. 

 

Tipos de transferências mais utilizadas 

 Clássica de um transportador - CamaCadeira ou CadeiraCadeira: 

Nesta transferência o transportador posiciona a cadeira ao lado da cama em alturas 

idênticas e retira os patins e a lateral a cadeira, posiciona-se de frente ao utente com os 

joelhos ligeiramente flectidos e ampara as pernas do utente nas suas. As mãos dos 

transportadores são colocadas nas costas do utente, passando por baixo dos ombros e as 

do utente são colocadas nas costas do transportador e roda a zona da bacia colocando o 
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utente na cama. De seguida para o deitar, o transportador coloca uma mão nas pernas e 

com a outra auxilia a cabeça do utente rodando-lhe as pernas e deitando-o.  

 Clássica de dois transportadores - Camacadeira ou CadeiraCadeira: 

   Para esta transferência coloca-se a cadeira ao lado da cama, na mesma altura retira-

se os patins e a lateral. Um transportador coloca-se na parte de trás da cadeira e passa as 

suas mãos por baixo dos ombros do utente agarrando-lhe as mãos na zona do peito, o 

outro transportador coloca-se á frente do utente e agarra-lhe nas duas pernas por baixo 

dos joelhos e em simultâneo elevam o utente deitando-o na cama.   

 Transferência com 2 transportadores - CamaCadeira ou 

CadeiraCadeira: 

Nesta transferência coloca-se a cadeira junto á cama á mesma altura, retiram-se os 

patins, os transportadores colocam-se um de cada lado do utente, passam uma mão por 

baixo do ombro do utente e com a outra agarram na parte de trás das calças, levantando 

o utente ao mesmo tempo, rodando a zona da bacia e sentando-o na cama. Para o deitar 

basta um transportador agarrar nas pernas e o outro apoiar a cabeça do utente rodando e 

deitando-o. 

Imagens de posicionamentos e transferências  

 

 

                 

 

                 

Legenda: Fotografia n.º30 – Transferência clássica                   Legenda: Fotografia n.º31 – Transferência              Legenda: Fotografia n.º32- Transferência 

Com 2 transportadores                                                              com dois transportadores                          clássica com um transportador 

 

 

 

 

 

Legenda: Fotografia n.º33 – Finalização                      Legenda: Fotografia n.º34 – Posicionamento             Legenda: Fotografia n.º35 - Posicionamento 

da transferência                                                           em decúbito dorsal                                                  em decúbito dorsal 
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3. CARACTERIZAÇÃO DAS ROTINAS DIÁRIAS 

 

3.1. Descrição das tarefas realizadas diariamente 

 Turno das 07.00h às 15.00h – o dia começa com as higienes e levante dos 

utentes. Em cada piso existe um plano de banhos que nos indica os utentes 

que tomam banho sendo levantados com auxílio de cadeiras de banho e 

macas banheiras, se necessário, e é dado um duche na casa de banho do 

quarto. Aos restantes utentes a higiene é feita na cama com o auxílio de uma 

bacia com água e gel de banho. Conforme vão ficando prontos os utentes são 

encaminhados para a sala de refeições.  

Por volta das 08.30h um auxiliar de acção médica desce á cozinha onde 

aquece o leite e o café, trazendo as cafeteiras e tudo o necessário num carrinho 

próprio. De seguida é dado o pequeno-almoço e a medicação aos utentes. 

Quando estes terminam são encaminhados para a sala de convívio e é retirada a 

louça do refeitório para carros próprios para o seu transporte sendo levada á 

cozinha (piso -2) para ser lavada, trazendo-se de caminho a roupa da lavandaria, 

separada por pisos em dois carrinhos. 

Às 09.30h os utentes que têm fisioterapia são levados para o ginásio (piso 

-1), seguindo-se a limpeza dos carrinhos das higienes e desinfecção de todo o 

material necessário, com o auxílio de uma máquina de esterilização (macas, 

bacias, cadeiras, urinóis, etc.). Depois fazem-se as camas, (sendo feitas de 

lavado ás segundas feiras no piso 1 e ás quartas no piso 0), repondo logo as 

toalhas e luvas de banho nas casas de banho dos quartos. No fim separa-se a 

roupa por números (a cada utente é atribuído um numero que é cozido nas 

etiquetas) e arruma-se nos roupeiros dos quartos.  

Entretanto vai-se buscar o carro da louça lavada á cozinha e põem-se as 

mesas para o almoço e vai-se até a sala de convívio dar água e estar um pouco 

com os utentes. 

Às 12.15h vai-se á cozinha buscar os almoços, em carros próprios e é 

dado o almoço e a medicação aos utentes, indo-se buscar os que estão na 
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fisioterapia. De seguida os utentes são levados para a sala de convívio, recolhe-

se a louça e é levada para a cozinha e de novo é feita as higienes aos utentes 

(mudar as fraldas, tirar e registar as diureses e posicionar os acamados). 

Às 14.00h levam-se os utentes que têm fisioterapia á tarde ao ginásio. 

Limpam-se os carros das higienes e repõem-se o material (fraldas, cuecas-fralda, 

resguardos, toalhetes, luvas, etc.), vai-se a cozinha buscar a louça, arruma-se e 

põem-se as mesas para o lanche. Finalmente vai-se até a sala de convívio estar 

um pouco com os utentes. 

 Turno das 15.00h às 23.00h – a tarde começa com a passagem de turno, 

seguida da preparação do que é necessário para o lanche, trazendo os utentes 

da sala de convívio para o refeitório e ir á cozinha buscar os leites e cafés á 

cozinha. Vai-se servindo os lanches aos utentes e levar os que vão a terapia 

ocupacional e trazer os que vão estando despachados da fisioterapia. No final 

dos lanches recolhe-se a louça e leva-se á cozinha. De seguida deitam-se os 

utentes que necessitam de ir para a cama e posicionam-se os acamados.  

Depois vai-se á cozinha buscar a louça do lanche arruma-se e põem-

se as mesas para o jantar. Quando está tudo pronto vamos até a sala dar água 

e estar um pouco com os utentes. 

Por volta da 18.30h vamos a cozinha buscar o jantar, prepara-se os 

tabuleiros e dá-se o jantar aos utentes que estão nos quartos. De seguida 

trazem-se os utentes da sala de convívio para o refeitório e serve-se o jantar e 

a medicação. No final levam-se os utentes de novo para a sala de convívio e 

recolhe-se a louça e leva-se á cozinha. 

Deitam-se os utentes, tirando e anotando as diureses e posicionando 

os que já estão na cama. Limpam-se os carros das higienes e repõem-se o 

material em falta, limpa-se também o refeitório e sala de estar. Volta-se á 

zona de sujos na cozinha e lava-se a louça e limpam-se os carros das 

refeições. Despeja-se o lixo e lava-se o chão. Vem-se para cima arruma-se a 

louça e põem-se as mesas para o pequeno-almoço. Quando necessário faz-se 

espólio e marca-se a roupa dos utentes ou corta-se medicação. 
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 Turno das 23.00h às 07.00h – começa-se com a passagem de turno, faz-se 

espólio, marca ou desmarca-se a roupa dos utentes ou corta-se medicação. 

Por volta das 00.30h dá-se a primeira volta, na qual muda-se as fraldas e 

posicionam-se os utentes dando um iogurte aos diabéticos e fruta passadas 

aos utentes com sonda nasogastrica. Lavam-se algumas cadeiras de rodas na 

sala de banhos assistidos e às 05.30h dá-se a segunda volta onde se mudam 

as fraldas, posicionam-se os utentes e despeja e anota-se as diureses. No final 

limpa-se o carro das higienes e repõem-se o material necessário e acaba-se 

com a passagem de turno. 

 

Fotografias de material de apoio às tarefas diárias 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Fotografia n.º36 - Planos de banhos e da fisioterapia  Legenda: Fotografia n.º37 - Macas e cadeiras de banhos 

          

 

3.2. Higiene das instalações, todas as acções que promovam a 

desinfecção local 

 

Os auxiliares dos serviços gerais são os principais responsáveis pela 

higiene das instalações, começando todas as manhas por limpar a recepção, salas 

de enfermeiros, salas de tratamentos, salas de convívio, copas e casas de banho 

gerais, depois do pequeno-almoço limpam os refeitório, quartos dos utentes e 

respectivas casa de banho e no fim os corredores. A seguir ao almoço voltam a 

limpar os refeitórios e casas de banho gerais, depois são limpas as escadas e 

elevador, sala de espera e gabinetes médicos do piso -1 no final da tarde são 

limpas as casas de banho gerais e refeitório sendo limpos novamente depois de 

jantar. Na copa, refeitório existe um plano mensal de higiene e limpeza assim 
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como nas casa de banhos gerais que é assinado por quem limpa. Todos os dias á 

noite os cadeirões e mesas da sala de convívio são desinfectados e arrumados. 

Sempre que um utente tem alta a cama, colchão, mesa-de-cabeceira, roupeiro e 

cadeira de rodas são desinfectados.  

Para um melhor higiene e desinfecção existem as seguintes regras gerais: 

 Panos verdes para limpar as copas e refeitórios 

 Panos amarelos para limpar as bacias das casas de banho 

 Panos cor-de-rosas para limpar as sanitas das casas de banho 

 Panos azul-escuros para limpar o pó dos quartos e gabinetes 

 Panos azul claro para limpar os vidros 

 Detergente para chão cerâmico 

 Detergente para chão plastificado 

 Detergente para vidros 

 Detergente para inox 

 Detergente para matérias gerais 

 Uma mopa de limpeza para cada dois quartos e outra para cada corredor. 

 Sacos do lixo pretos para lixo geral 

 Sacos do lixo brancos para lixo contaminado 

 

Fotografias que apoiam a higiene das instalações 

 
  

 

 

 

 

 

 

Legenda: Fotografia n.º38 – Desinfectante exposto        Legenda: Fotografia n.º 39 – Plano de                  Legenda: Fotografia n.º 40- Plano                            

Exposto nas copas e cozinhas                                   higienização das copas, cozinhas e refeitórios                de higienização das casas de banho 

 

 

 

 

 

 

 



                                              C.E.T – Técnicas de Gerontologia                 

Relatório de Estagio 

 

  Página 
38 

 
  

 

Escola Superior de Educação, Comunicação 
e Desporto  

Instituto Politécnico da Guarda 

 

 

3.3. Plano individual de actividade diária do utente  

Todos os utentes têm afixado, na cama, um plano semanal individual de 

actividades diárias onde constam actividades como higiene pessoal, refeições, 

fisioterapia, animação sociocultural e actividades de reabilitação. Dois 

exemplares deste plano encontram-se no anexo n.º5. 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA INTERACÇÃO ENTRE OS 

DIVERSOS SECTORES 

 

4.1. Processo de elaboração das ementas semanais 

As ementas semanais (anexo n.º6) são elaboradas por uma nutricionista, assim 

como o plano alimentar de doentes com características especiais tais como: perder ou 

ganhar peso, doentes hemofílicos ou doentes escariados.  

As ementas semanais apresentam um prato geral e um prato de dieta. O prato 

geral corresponde a uma alimentação normal com base nas regras da boa alimentação 

(que serão referidas no ponto seguinte), por sua vez o prato de dieta corresponde a 

cozidos e grelhados. No plano são indicadas as horas e o n.º de refeições diárias, bem 

como as quantidades e os alimentos que o utente deve comer e os alimentos restritos.  

Na alimentação normal não se pode esquecer as regras fundamentais da boa 

alimentação, nas quais o utente deve comer de todos os grupos da roda dos alimentos 

(alimentação variada e equilibrada). Os fritos devem estar presentes apenas em duas 

refeições semanais e as sobremesas em apenas uma. O prato principal deve conter ¼ de 

carne ou peixe, ¼ de hidratos de carbono e ½ de legumes e vegetais e devem ser 

consumidas 2 a 3 peças de fruta por dia.  
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4.2. Caracterização dos vários tipos de dietas, de acordo com as 

patologias dos utentes 

Uma instituição em que existem doentes com as mais variadas patologias requer 

o planeamento e confecção de vários tipos de dietas. Para isso o processo do utente é 

analisado aquando da sua admissão e revisto sempre que necessário. Todos os dias é 

enviado para a cozinha uma grelha (anexon.º6) onde consta o nome e quarto do utente, 

o tipo de dieta e as observações. As dietas terapêuticas podem ser usadas de forma 

isolada ou mista, de acordo com o objectivo terapêutico (para um utente diabético, 

hipertenso e com disfagia, a dieta deve ser hipoglicidica simples, hipossodica e pastosa). 

Sendo assim podemos caracterizar as dietas quanto ao teor de macro nutrientes e 

consistência: 

 Teor de Macro nutrientes: 

 Dieta Geral – Dieta em que o utente pode comer de tudo sem restrições, 

normalmente esta dieta já tem pouco teor de sódio e gorduras e açúcar. 

 Teor de proteínas: 

 Dieta hiperproteíca – é uma dieta rica em proteínas principalmente de 

alto valor biológico, como a albumina. Esta dieta é indicada para utentes desnutridos, 

queimados ou com escaras para o desenvolvimento hiperplasico de novas células 

acelerando assim o crescimento tecidular nas zonas lesionadas. 

 Dieta hipoproteica – é uma dieta restrita em proteínas, controlando a sua 

ingestão, principalmente indicada para utentes com insuficiência renal e cirrose hepática 

 Teor de sódio: 

 Dieta hipossódica - é uma dieta pobre em Sódio (Na) que se encontra em 

todos os alimentos, mas em maior quantidade no tradicional sal de cozinha (Cloreto de 

Sódio – NaCl). É prescrita para utentes hipertensos, que façam retenção de líquidos e 

cardiopatas. 
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 Teor de glícidos: 

 Dieta hipoglicidica – dieta pobre em glícidos (carbohidratos ou açucares) 

que diminui a sua quantidade ingerida sem necessariamente diminuir as calorias. É para 

diabéticos na qual se diminui os glícidos simples como a sacarose (açúcar tradicional). 

 Teor de lípidos: 

 Dieta hipolipídica – é uma dieta pobre em gorduras, nomeadamente as 

saturadas, e está indicada para utentes obesos e com hipercolesterolemia. 

 Dieta hiperlipídica - é uma dieta rica em gorduras, nomeadamente os 

Triglicerideos da Cadeia Média (TCMs), para o tratamento da desnutrição grave. Pode 

não ser hipercalorica, ajustando apenas maior oferta de gorduras de boa qualidade. 

 Teor de calorias: 

 Dieta hipercalórica – dieta enriquecida em calorias para tratar a 

desnutrição. 

 Dieta hipocalórica – é uma dieta pobre em calorias e é indicada para 

pessoas com excesso de peso, de modo a que o organismo transforme as gorduras 

acumuladas em energia.   

 Dieta branca – é uma dieta á base de caldos de arroz ou canja e chás 

açucarados, indicada após o vómito.   

 Consistência: 

 Normal – é a dieta comum composta essencialmente por alimentos 

sólidos.  

 Dieta branda - é uma dieta de consistência mais mole, facilitando a sua 

mastigação, deglutição e digestão onde entram alimentos mais cozidos e 

fibras abrandadas por coação ou subdivisão. É especialmente indicada 

na transição para a dieta normal ou para utentes com doenças leves. 

 Dieta Pastosa – é uma dieta de alimentos macios, bem cozidos e 

reduzidos a puré ou papas. É para utentes que sofram de disfagia, 

dificuldades de mastigação (também por falta de dentes), alterações 

gastrointestinais ou pós cirurgia. 
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 Dieta líquida – é uma dieta para facilitar a mastigação, deglutição e 

digestão, é aconselhável que seja por pouco tempo de uso e é dividida 

em dieta líquida clara (á base de chãs, sumo de frutas e gelatinas para 

proporcionar líquidos) e dieta liquida completa que é composta por 

líquidos e semi-liquidos que devem estar á temperatura corporal. Este 

tipo de dieta deve ser complementada nutricionalmente para atingir a 

satisfação calórica pois é uma dieta pobre. 

  

 

4.3. Fisioterapia 

 

A fisioterapia pode ser definida como uma ciência aplicada á prevenção e 

tratamento da saúde através de recursos físicos, valorizando o movimento enquanto 

função estruturante e fundamental de uma vida saudável (sendo necessário o 

conhecimento das estruturas e funções do corpo humano). Estuda, diagnostica, previne e 

trata, essencialmente, os distúrbios cinético-funcionais (da biomédica e funcionalidade 

humana) que decorrem de alterações nos órgãos e sistemas humanos. Avalia, ainda, os 

efeitos benéficos das irradiações, correntes electromagnéticas, ultra-som e o movimento 

corporal sobre o organismo humano. Trata-se de um processo multidisciplinar para a 

reinserção bio-psico-social do utente.  

O fisioterapeuta tem importante papel na maximização da funcionalidade do 

utente tendo em conta a dimensão física, cognitiva, psicológica, social e ambiental, 

baseando-se num processo que engloba a avaliação, reavaliação, prescrever, fazer 

diagnóstico cinético-funcional, prognostico, intervenção e alta fisioterapêutica. 

A fisioterapia pode actuar em três campos preventivos diferentes: 

 Intervenções preventivas primarias – actuar com tratamentos antes da 

doença atingir o horizonte clínico (dar sinais e sintomas) 

 Intervenções preventivas secundárias – actuar na recuperação funcional 

de lesões ou disfunções, por exemplo: actuar na prevenção da capacidade 

respiratória num determinado quadro clínico. 
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 Intervenções preventivas terciárias - actua mais ao nível da saúde 

comunitária na minimização de doenças crónico-degenerativas ou 

prevenção de condições biomedicamente desfavoráveis. 

O processo de reabilitação do utente é multiprofissional, dispondo-se á sua 

reinserção psico-social. Para uma melhor actuação da fisioterapia existem 

diversos recursos fisioterapeuticos: 

 Cinesoterapia – como o nome indica é a terapia pelo movimento, onde se 

utiliza o movimento com os músculos, articulações, ligamentos e 

estruturas do sistema nervoso central e periférico para recuperar a sua 

função. 

 Electroterapia – utiliza a electricidade em inúmeros tratamentos e 

estímulos.  

 Termoterapia – utiliza o calor como forma de tratamento. 

 Fototerapia – utiliza aparelhos geradores de luz. 

 Mecanoterapia – utiliza aparelhos mecânicos para fortalecer, alongar, 

repotencializar a musculatura e reeducar os movimentos comprometidos. 

 Massoterapia – procedimentos manipulativos que estimulam a dinâmica 

circulatória e a mobilidade dos tecidos e segmentos.  

 Hidroterapia – cinesioterapia em ambiente aquático. 

 Crioterapia – tratamento de contusões e torções através do gelo. 

Dentro da fisioterapia existem diversas áreas, as que mais se utilizam em 

instituições como a que estamos a estagiar são: 

 Fisioterapia geriátrica e gerontologica – previne, estuda e trata as 

disfunções decorrentes do processo de envelhecimento para promover a 

recuperação funcional do idoso. 

 Fisioterapia neurofuncional – estuda, diagnostica e trata distúrbios 

neurológicos, por exemplo utentes com AVC. Tenta recuperar a 

coordenação motora, a força e o equilíbrio. 

 Fisioterapia traumato-ortopedico-funcional – estuda, diagnostica e trata 

disfunções musculoesqueléticas de origem ortopédica, reumatologica e 
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traumatismos. Como o objectivo de aumentar a capacidade de 

movimentação, estimular a circulação e diminuir as dores de fracturas ou 

entorses. 

 Fisioterapia respiratória - predispõem-se a melhorar a dinâmica 

respiratória e a distribuição do ar inalado no pulmão, remover secreções 

brônquicas, melhorando a função respiratória. 

 Fisioterapia orofacial – em conjunto com a Odontologia e a 

Fonoaudiologia actua na saúde bocal tratando disfunções da articulação 

temperomandibular. 

 

4.4. Terapia Ocupacional 

 

O objectivo da fisioterapia é restaurar os movimentos e funções 

comprometidas depois de acidente ou doença, é neste momento que entra a terapia 

ocupacional para que o utente possa ser reinserido na sociedade. O terapeuta 

ocupacional actua em três níveis: 

 Na pessoa: avalia as capacidades, limitações e riscos que existam 

a nível físico, cognitivo, afectivo e social. Com o objectivo de 

desenvolver competências, restaurar funções e prevenir 

disfunções com o auxilio de técnicas e procedimentos 

específicos e produtos ou tecnologias de apoio. 

 Na ocupação: Intervém na graduação da ocupação através de 

procedimentos e equipamentos específicos, adaptando-se as 

necessidades do utente. 

 No ambiente – avalia a interacção (facilitadora ou inibidora) 

ambiental no utente, identificando efeito que os suportes e 

exigências que os equipamentos, pessoas e cultura têm para o 

utente. Modificas as barreiras existentes para facilitar a 

ocupação do utente traumatizado. 
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 A interacção entre estes três factores faz com que os terapeutas ocupacionais 

acompanhem as mudanças socioculturais e tecnológicas da sociedade, tendo um 

impacto positivo na saúde e tornando-se uma mais-valia para o dia-a-dia e qualidade de 

vida dos utentes que apoiam. O terapeuta ocupacional tem também uma participação 

activa no planeamento e gestão do pessoal, equipamento, material e politicas de 

desenvolvimento na organização onde se encontra integrado. 

     

5. PLANO DE ACTIVIDADES 

 A realização de actividades requer um planeamento antecipado, mas também um 

pouco de capacidade de improviso. As actividades físicas, lúdicas e recreativas, em 

especial, na pessoa idosa estão centradas em quatro parâmetros:  

 Prevenção – ajuda a prevenir problemas e deficiências físicas e psíquicas 

associadas ao envelhecimento, doenças, deformações ou atrofias. 

 Manutenção – ajuda a manter, tanto quanto possível, as suas capacidades físicas 

e psíquicas em óptimas condições, a sua autonomia, memoria e capacidade de 

concentração e raciocínio. 

 Reabilitação – ajuda a recuperar de uma doença, fadiga, lesão ou acidente, a 

autonomia e a solucionar problemas do envelhecimento, cardiovasculares, das 

articulações, reumáticos e musculares. 

 Recreação – preenche o tempo livre com actividades de lazer, o utente sente-se 

integrado num grupo social, sente-se bem e diverte-se tornando a actividade 

gratificante. 

A elaboração destas actividades requer o conhecimento de diversos aspectos 

didácticos e variáveis que devem ser específicas e planeadas para cada 

actividade, tais como: 

 Finalidades da actividade: 

a) Gratificante – a realização da actividade deve trazer bem-estar 

físico e mental, e transmitir sensações agradáveis aos 

participantes. 
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b)  Útil – todas as actividades têm de ter um objectivo útil para quem 

as realiza, desde o melhoramento da condição física e mental á 

satisfação, etc. 

c) Recreativa – a actividade deve ter sempre algo divertido e não 

tornar -se monótona. 

d) Motivadora – a actividade deve gerar interesse e necessidade de 

realizar actividades futuras nos participantes. 

e) Integradora – todos os participantes devem sentir-se integrados no 

grupo. 

f) Adaptada – a actividade dever ser de acordo com as 

características/limitações do grupo. 

g) Socializadora – a actividade de promover a interacção entre os 

participantes. 

h) Maior qualidade e menor quantidade – não se deve propor 

actividades muito longas e de difícil realização. Deve-se 

promover que as actividades sejam bem realizadas. 

 Características do grupo – antes de se realizar a actividade devem-se 

conhecer as características do grupo participante: 

a) Homogeneidade do grupo: 

 Grupo homogenio – se todos os participantes tem o 

mesmo grau de autonomia, mobilidade e compreensão. 

 Grupo heterogenio – quando no mesmo grupo há 

diferentes graus de autonomia e mobilidade. 

b) Estabilidade do grupo: 

 Grupo estável – quando o mesmo grupo de pessoas se 

reúne por um longo período de tempo 

 Grupo instável – quando os elementos do grupo não são os 

mesmos. 

c) Nível físico – é necessário fazer um estudo prévio das 

capacidades do grupo para adaptar as actividades. 
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d) Características do material utilizado: 

 De utilização/manipulação fácil a simples. 

 Que se adapte as possibilidades de cada pessoa do grupo. 

 Que seja leve. 

 Que a sua utilização não proporcione situações de perigo. 

 Que seja criativo. 

 Que seja um elemento de apoio para conseguir os 

objectivos. 

Seguindo estas características, realizamos diversas actividades que se encontram em 

anexo n.º7 num portefólio intitulado “Os nossos jogos são conquistas”, este portefólio 

encontra-se exposto na instituição. 
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CONCLUSÃO 

Durante a realização deste estágio pude adquirir bastantes conhecimentos 

práticos e aplicar conhecimentos teóricos á realidade prática. 

Considero um privilégio ter trabalhado nesta instituição, pois apesar de não estar 

ligada directamente com idosos, contactei com utentes com características muito 

peculiares, que me fizeram aprender muito, desde a maneira de falar e conversar 

(normalmente são utentes em que as suas vidas mudou radicalmente de uma hora para a 

outra, vindo alguns revoltados), ao conceito de fisioterapia, terapia ocupacional, ao 

cuidado com as dietas especiais e a forma de os cativar para diversas actividades. 

Cheguei á conclusão que os técnicos que trabalham com idosos devem conhecer 

as teorias do envelhecimento, aprender a trabalhar com a multidisciplinaridade de 

contextos, saber lidar com o desgaste e a desmoralização, conhecer as formas correctas 

de comunicação com os utentes. E sobretudo devem saber dar um pouco deles para 

conseguirem receber o melhor que os utentes têm. 

Consegui perceber, ou confirmar, que é este tipo de trabalho que desejo para 

mim e que gosto. Pois é muito gratificante e um desafio constante, para além do prazer 

que é a realização das actividades, existem pequenas coisas (que não se conseguem 

notar em fotografias ou descrever) como um sorriso, uma palavra de consolo, a relação 

de carinho que se estabelece com o utente, que nos fazem ter vontade e continuar e 

ajudar cada vez mais. Enfim… são as memórias que ficam! 
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ANEXO 1 – PLANO DE ESTÁGIO  
 

 

 

 

 

 
Instituto Politécnico da Guarda 

 

Plano de Estágio 
 

       INTRODUÇÃO 
 

 

 O Curso de Especialização Tecnológica (CET), Técnicas em Gerontologia, do 

Instituto Politécnico da Guarda, que decorreu no ano lectivo 2009/2010, de 9 de 

Novembro de 2009 a 24 de Julho de 2010, pressupõe um estágio de 600 horas para 

implementação das diferentes técnicas leccionadas. Neste âmbito optei por um estágio 

na Associação de Beneficência e Popular de Gouveia (ABPG), na unidade de cuidados 

continuados de longa duração.  

 O plano de estágio que aqui se apresenta, servirá de base na definição de 

actividades, para que se possam atingir os objectivos definidos. Este plano possuí a 

dualidade de servir de linha condutora de autocrítica, bem como permitir um 

acompanhamento, mais específico, dos meus orientadores.   

 O Plano apresentado segue as linhas orientadoras do Instituto Politécnico da 

Guarda, do Professor Orientador, da Direcção e Tutor da Instituição de Acolhimento, 

complementado com a aprendizagem e formação recebidas ao longo do ano lectivo.     

                                                                                                                                                                          

ACTIVIDADES PLANEADAS  
 

A planificação que sustenta o Plano, pretende ir ao encontro das necessidades do 

grupo de utentes institucionalizados, na unidade escolhida. Em virtude do grau de 

dependência que estes utentes apresentam, as minhas actividades visão, essencialmente, 
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proporcionar-lhes uma melhor qualidade de vida. A abrangência do meu plano não é 

maior, dado que me é vedada e/ou limitada a acção noutros serviços, pelas regras que a 

própria instituição definiu. 

 

1. Caracterização orgânica-funcional da instituição de acolhimento 

Este objectivo tem como base a prossecução dos seguintes itens: 

 Identificação da Instituição 

 A sua estrutura física, ou seja, a divisão da instituição nas suas 

diferentes valências;  

 Caracterização da área da abrangência da instituição; 

 Caracterização e conhecimentos dos recursos humanos, definidos 

por uma hierarquia (organograma); 

 Caracterização da rede dos cuidados continuados 

 Caracterização das instalações  

 

 

2. Caracterização e avaliação dos utentes (dependente da valência em 

que os utentes se inserem) 

 Facha etária; 

 Proveniência, dado que alguns utentes vêem direccionados de 

outros serviços de acordo com a sua incapacidade; 

 Patologias frequentes com elevados graus de incapacidade, quer 

físicos como psicológicos; 

 Avaliação geriátrica compressiva 

 Grau de autonomia e independência, embora o grau de autonomia 

seja reduzida, traduzindo-se, na maioria dos casos, num elevado 

grau de dependência; 

 Tipos de posicionamento dos utentes 

 

 

3. Caracterização das rotinas diárias 

 Descrição das tarefas realizadas diariamente, que passam pela 

higiene pessoal, ao fornecimento de refeições e medicação e 

desenvolvimento de algumas actividade, previamente definidas. 

 Higiene das instalações, todas as acções que promovam a 

desinfecção local; 

 Plano de actividade diária, que subentende as necessidades físicas 

e médicas, tais como, fisioterapia, natação, consultas nas 

diferentes especialidades, entre outras; 

 

4. Caracterização da interacção entre “os diversos sectores” 

 Processo de elaboração das ementas semanais; 

 Caracterização dos vários tipos de dietas de acordo com as 

patologias dos utentes; 
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 Funcionamento da fisioterapia 

 Funcionamento da terapia ocupacional. 

 

5. Plano de actividades  

 Elaboração da decoração de natal com a participação dos utentes; 

 Actividade física desenvolvida com os utentes. Estas actividades 

têm como objectivo o desenvolvimento das capacidades físicas e 

intelectuais pressupondo a realização de várias tarefas simples, e 

sempre de acordo com a limitação de cada um, pretendendo 

proporcionar uma maior qualidade de vida e um aumento da sua 

auto-estima; 

 Actividades lúdicas que permitam proporcionem o bem-estar 

emocional, bem como a interacção em grupo, havendo lugar para 

a partilha de conhecimentos e vivências, promovendo um 

convívio salutar e saudável; 

As actividades a desenvolver subentendem o grau de dependência de cada 

utente, para assim se poder utilizar os materiais adequados às tarefas. No 

desenvolvimento da realização destas tarefas teremos que ter em conta a ajuda dos 

meios humanos. Da constituição dos meios humanos fará parte o estagiário e um 

funcionário da instituição, com conhecimento nesta área, de implementação do Projecto. 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIVOS FINAIS DO ESTÁGIO 
 

 

Vou tentar atingir todos os objectivos a que me proponho, pondo em prática 

todos os conhecimentos que adquiri ao longo da formação, mas acima de tudo 

enriquecer-me enquanto pessoa e profissional no contacto com o outro. Mas acima de 

tudo compreender o conceito de envelhecimento, que não está, necessariamente, 

associado à degeneração intelectual, e/ou condição de menor importância social. 

Procurar criar empatia com os utentes irá ser o primeiro passo para assim, os poder 

motivar, e serem receptivos às actividades propostas. Poderá não ser uma tarefa fácil, no 

entanto tentarei suprimir as minhas lacunas procurando apoio e aconselhamento em 

pessoal qualificado. 
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ANEXO 2 – GUIA DE ACOLHIMENTO DO INTERNAMENTO DE 

MEDIA DURAÇÃO E REABILITAÇÃO 
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ANEXO N.º 3 – GUIA DE ACOLHIMENTO DO INTERNAMENTO 

DE LONGA DURAÇÃO E MANUTENÇÃO 
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ANEXO N.º4 – PLANTA DAS INSTALAÇÕES 

 

Piso – 2 
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Piso -1 
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Piso 0 
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Piso 1 

 



                                              C.E.T – Técnicas de Gerontologia                 

Relatório de Estagio 

 

  Página 
60 

 
  

 

Escola Superior de Educação, Comunicação 
e Desporto  

Instituto Politécnico da Guarda 

 

ANEXO N.º5 – PLANO DE ACTIVIDADES DIÁRIAS DOS 

UTENTES 

Observação: o utente recebe apoio de enfermagem, médico e psicossocial de acordo 

com as suas necessidades emergentes no dia-a-dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:  Cama: 309B – Média 

Duração 
 Segunda-

Feira 

Terça-Feira Quarta-

feira 

Quinta-

Feira 

Sexta-Feira Sábado  Domingo 

7h00 Higiene 

Matinal 

Higiene 

Matinal 

Higiene 

Matinal 

Higiene 

Matinal 

Higiene 

Matinal 

Higiene 

Matinal 

Higiene 

Matinal 

8h30 Pequeno-

Almoço 

Pequeno-

Almoço 

Pequeno-

Almoço 

Pequeno-

Almoço 

Pequeno-

Almoço 

Pequeno-

Almoço 

Pequeno-

Almoço 

9h30-

10h30 

Fisioterapia Fisioterapia Fisioterapia Fisioterapia Fisioterapia Fisioterapia Actividades 

livres 

10h30-

12h30 

Actividades 

livres 

Actividades 

livres 

Actividades 

livres 

Actividades 

livres 

Actividades 

livres 

Actividades 

livres 

Actividades 

livres 

12h30-

14h00 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

14h00-

15h30 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

de Expr. 

Plástica 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

15h30-

16h00 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

16h00-

17h30 

Actividades 

de 

reabilitação 

Terapia 

ocupacional 

Actividades 

de 

reabilitação 

Terapia 

ocupacional 

Actividades 

de 

reabilitação 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

de 

reabilitação 

Actividades 

de 

reabilitação 

17h30-

19h00 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

19h00 Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 
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Observação: O utente recebe apoio de enfermagem, médico e psicossocial de acordo 

com as suas necessidades emergentes no dia a dia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:  Cama: 301A – Longa 

Duração 
 Segunda-

Feira 

Terça-Feira Quarta-

feira 

Quinta-

Feira 

Sexta-Feira Sábado  Domingo 

7h00 Higiene 

Matinal 

Higiene 

Matinal 

Higiene 

Matinal 

Higiene 

Matinal 

Higiene 

Matinal 

Higiene 

Matinal 

Higiene 

Matinal 

8h30 Pequeno-

Almoço 

Pequeno-

Almoço 

Pequeno-

Almoço 

Pequeno-

Almoço 

Pequeno-

Almoço 

Pequeno-

Almoço 

Pequeno-

Almoço 

9h30-

11h45 

Actividades 

livres 

Actividades 

livres 

Actividades 

livres 

Actividades 

livres 

Actividades 

livres 

Actividades 

livres 

Actividades 

livres 

11h45 

– 

12h45 

Actividades 

livres 

Fisioterapia Actividades 

livres 

Actividades 

livres 

Fisioterapia Actividades 

livres 

Actividades 

livres 

12h45-

14h00 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

14h00-

15h30 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

de Expr. 

Plástica 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

15h30-

16h00 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

16h00-

17h30 

Actividades 

de 

reabilitação 

Actividades 

de 

reabilitação 

Actividades 

de 

reabilitação 

Actividades 

de 

reabilitação 

Actividades 

de 

reabilitação 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

17h30-

19h00 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

Actividades 

livres/ 

Convívio 

com as 

visitas 

19h00 Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 
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Anexo n.º6 – Ementas semanais 
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ANEXO N.º7 – GRELHA DAS DIETAS QUE É ENVIADA PARA A 

COZINHA 
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ANEXO N.º8 – PORTEFÓLIO DAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
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Introdução 
 

Este portefólio não é mais do que um álbum fotográfico onde 

colocamos fotografias das nossas actividades lúdico-recreativas, jogos e 

brincadeiras. 

Todas as actividades e jogos enquadram uma vertente recreativa, mas 

também são socializadores (interacção em grupo), técnico-motores (são 

desenvolvidos gestos e movimentos) e de controlo da ansiedade (trabalha-se 

a respiração). 

É importante notar que cada gesto e actividade desenvolvida se torna 

uma vitória para vencer as nossas limitações. 
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Actividade n.º1 – Exercitar as articulações dos 

pulsos e dos dedos 
O objectivo desta actividade é mobilizar o pulso e dedos, alongar e 

fortalecer a musculatura do antebraço. Para isso realizamos exercícios feitos 

com as mãos, onde nos encontramos sentados á volta de uma 

mesa e apoiamos os antebraços e as mãos sobre ela. 

Exercício n.º 1 – levantar as mãos sem mover os 

antebraços.  

Exercício n.º2 – deslocar as mãos lateralmente sem 

mover os antebraços.  

Exercício n.º3 – Fazer flexões e extensões da mão. 

Exercício n.º4 – Separar os dedos. 

Exercício n.º5 – Fazer flexão e extensão dos dedos. 

Exercício n.º6 – Com os cotovelos apoiados sobre a 

mesa e com as mão abertas ir fechando os dedos um a um, 

começando no polegar e terminando no mindinho. 
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Actividade n.º2 – Treinar o controlo da 

respiração 
A realização desta actividade tem por objectivo treinar a controlar a 

respiração para situações de ansiedade e ao mesmo tempo treinar a 

movimentação dos braços pegando num objecto (o balão). Os materiais 

utilizados são balões (um para cada elemento) e marcadores, todos sentados 

á volta de uma mesa. 

Exercício n.º1- Encher o balão ao ritmo da respiração (encher 

depressa expirando com mais força, ou então, devagar expirando mais 

lentamente). Depois de cheios os balões são identificados com o nome. 

Exercício n.º2 – Pegar no balão com as duas mãos e mover para cima 

e para baixo. 

Exercício n.º3 – Pegar no balão com uma mão (alternando a direita e 

a esquerda) e mover para cima e para baixo. 

Exercício n.º 4 – Com o balão em cima da mesa assopra-se para fazê-

lo andar ao ritmo da nossa respiração. 

Exercício n.º5 – Guerra de balões em que se atiram os balões uns aos 

outros.  
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Actividade n.º 3 – Marcar o ritmo com as 

palmas e o pé 
Esta actividade tem por objectivo treinar a coordenação motora, o 

ritmo e a memória, estando todos sentados numa roda. Utiliza-se uma 

cartolina já escrita com a sequência “ Palma, pé, palma, palma, pé, palma, 

palma, pé, pé”. 

Exercício n.º1 – Treina-se o ritmo batendo uma palma ou um pé, 

todos juntos.  

Exercício n.º2 – Treina-se a sequência acima descrita, em conjunto. 

Exercício n.º3 – Começando pelo elemento orientador, sozinho faz a 

sequencia, passando ao colega do lado e assim sucessivamente. 
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Actividade n.º4 – Treinar a coordenação 

motora e memória 
Esta actividade tem por principal objectivo treinar a coordenação 

motora dos braços e pernas, todos sentados em roda. No fim é também 

treinada a memória a contar feijões e soletrar. 

Exercício n.º1 – Levantar e esticar as pernas, primeiro a direita, 

depois a esquerda, no fim as duas e movimenta-se os pés para cima e para 

baixo. 

Exercício n.2 – Esticar e levantar os braços, primeiro o esquerdo, 

depois o direito e finalmente os dois. 

Exercício n.3 – Dar um abraço a nós próprios. 

Exercício n.º4 – Pegar num objecto (livro) com as duas mãos 

levantar os braços. 

Exercício n.5 – Passa uma taça com feijões por cada elemento, que 

tem de retirar 5, um a um, e ir contando. É também a altura para treinar a 

memória a questionar a sequência numérica (depois do 10 que numero vem; 

que numero vem antes do 19). Em brincadeira soletramos os nossos nomes. 
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Actividade n.º 5 – Elaboração da decoração 

de Natal  

 
O objectivo desta actividade era enfeitar a árvore de Natal, 

colocando os enfeites na árvore e embrulhando caixas de presentes para 

colocar ao fundo. 
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Actividade n.º6 – Realização de uma cesta 

com trapilho 
O principal objectivo da realização desta actividade plástica é treinar 

movimentos finos e precisos com as mãos, através da passagem do trapilho 

pelo objecto e da realização de tranças. Para a realização desta actividade é 

necessário trapilho, tapareweres velhos (ou fundos de baldes plásticos ou 

garrafões), chisato e cola.  

Etapa n.º1 – O orientador corta o fundo ao balde, da altura desejada, 

divide o perímetro do balde em tiras sensivelmente iguais e corta-as com o 

chisato, mas sem chegar totalmente ao fundo. Pode também recortar uma 

tira de uma garrafa ou da sobra do balde de plástico para fazer a tira da asa 

da cesta. 

Etapa n.º2 – Os utentes enrolaram o trapilho. 

Etapa n.º3 – Passar o trapilho pelas tiras do taparewer na ordem de 

uma sim uma não até chegar ao cimo. 

Etapa n.º4 – Forrar também a tira de plástico para fazer a asa com o 

trapilho (se for larga), ou então elaborar uma trança e colá-la á tira (se for 

fina). 

Etapa n.º 5 – Agrafar ou colar a tira de plástico ao taparewer para 

formar a asa 

Etapa n.º6 – Efectuar duas tranças do perímetro do taparewer e colá-

las no fundo e como do balde. 

Etapa n.º7 – Forrar o interior da taparewer (opcional). 
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Actividade n.º7 – Actividades lúdicas 
 

Durante o estágio foram realizadas diversas actividades lúdicas como 

pintura, realização de jogos, que fomentam a socialização, interacção grupal 

e diversão. Para isso juntamos os utentes em três grupos diferentes: um de 

pintura, um de recorte outro de jogos. Rodando as actividades por todos os 

grupos. 
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Actividade n.º8 – Elaboração de um tabuleiro 

 
Para esta actividade é necessária cartolina grossa, recortada em 

forma de tabuleiro, tecidas às flores (ou o motivo escolhido) recortadas, cola 

e lápis de cor. 

Os utentes recortam as flores, colam-nas no tabuleiro e desenhas os 

pés. Quem preferir manda plastificar o trabalho final. 
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