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Introdução 

 “Envelhecer com saúde, dando vida à vida” 

Este é o nome do projecto que me propus a desenvolver no lar de idosos da 

Associação dos Amigos de Nespereira. No decorrer do meu estágio do Curso de 

Especialização Tecnológica em técnicas de Gerontologia, quero mostrar de que sou 

capaz de praticar os conhecimentos adquiridos ao longo do período da formação teórica, 

junto do público-alvo onde vou intervir. 

Sentir que sou capaz de: 

Partilhar - aproximar, relacionar, conviver, saber prestar, acompanhar; 

Aconselhar - a uma velhice bem sucedida, pois ficar velho não significa o fim; 

Ensinar – a viver com as alterações associadas ao envelhecimento, estimular o 

desenvolvimento; 

Aprender – mostrar disponibilidade para aprender com a experiência de vida 

dos idosos; 

Persistir – acompanhar sempre e não abandonar, pensando que o idoso já 

consegue encarar o processo de envelhecimento e as suas mudanças; 

Compreender – em todas as dimensões, saber ouvir e ter capacidade de me 

colocar no lugar do outro, respeitá-lo e ser imparcial. 

Tendo em conta o número de 4 estagiárias na mesma área e na mesma 

instituição, onde trabalhamos com o intuito de pôr em prática os conhecimentos 

adquiridos na formação teórica, apesar de ter colaborado com a estagiária Ana Félix nas 

actividades por ela propostas, o meu objectivo de trabalho está direccionado para a 

vertente na área da saúde, por ser uma área de interesse pessoal e também por ser uma 

área que faz parte das minhas funções diárias, desde preparação diária de medicação, 

lista de pedidos de faltas de medicamentos, elaboração da lista de medicamentos para 

pedir receituário, acompanhamento dos idosos aos serviços de saúde, quer nas consultas 

de rotina, quer nas consultas de especialidade e nos cuidados de enfermagem. 
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É um projecto que visa melhorar consideravelmente o dia-a-dia dos clientes da 

instituição, baseando-me nos conhecimentos adquiridos ao longo do curso quero 

contribuir para um envelhecimento saudável e produtivo, e ao mesmo tempo que 

contribuir para o bem-estar da população envelhecida. Tendo em conta que saúde, é um 

estado de bem-estar geral, Físico, Mental e Social, não só ausência de doença.  

 

 O presente relatório não foi elaborado segundo as regras do novo acordo 

ortográfico.
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Caracterização e Funcionamento Geral da Instituição. 

 Nespereira fica situada na vertente norte da serra da Estrela vale entre duas 

colinas. Nespereira é uma das freguesias com maior densidade populacional e mais 

desenvolvidas do concelho de Gouveia. Região granítica e montanhosa onde predomina 

a agricultura e pastorícia.  

A Associação Dos Amigos de Nespereira, é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, fundada em 1993 por um grupo de amigos de Nespereira, que com 

a ajuda do povo e com a organização de actividades conseguiram reunir condições 

económicas para construir a Associação.  

Actualmente a Associação é composta por uma Assembleia Geral, Direcção e 

Conselho Fiscal. Um quadro de pessoal com 13 colaboradoras efectivas, distribuídas 

num sistema de rotatividade, com funções adequadas às competências, entre 3 

cozinheiras, 8 auxiliares de acção directa e 2 técnicas auxiliares de acção social. 

 Dispõe das seguintes respostas sociais, SAD (Serviço de Apoio Domiciliário) 

com 14 clientes, resposta social de CD (Centro de Dia) com 10 clientes, resposta social 

de Lar com 22 clientes residentes e por fim resposta social de CATL (Centro de 

Actividades de Tempos Livres) com 18 clientes dos 3 aos 10 anos. 

 A Associação funciona durante um período de 24horas na resposta social de Lar 

todos os dias da semana, 10 horas diárias nas respostas sociais de CD e SAD de 

segunda-feira a sábado.    
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 Condições de Funcionamento e Serviços Prestados: 

 A resposta social de Lar consiste na prestação de um conjunto de serviços que 

visa garantir um melhoramento da qualidade de vida dos utentes. 

 São objectivos desta Resposta Social: 

• Proporcionar serviços permanentes e adequados a pessoas idosas; 

• Assegurar a satisfação das necessidades básicas dos utentes; 

• Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação inter-familiar; 

• Potenciar a integração social; 

• Garantir e respeitar a independência, individualidade, a privacidade e livre expressão 

de opinião; 

• Favorecer os sentimentos de inter-acção, auto estima e segurança, de forma a 

contribuir para a estabilização e retardar do processo de envelhecimento. 

• Prestar todos os cuidados adequados à satisfação das necessidades básicas dos idosos, 

incluindo higiene e tratamento de roupas, alimentação adequada, cumprindo sempre as 

prescrições médicas; 

• Manter as instalações limpas e arrumadas, para que os utentes se sintam confortáveis; 

• Realização de actividades de animação sócio culturais, e recreativas, que visem 

contribuir para um clima saudável entre os utentes; 

• Fomentar a convivência social, através de relacionamento entre Idosos, Familiares, 

Amigos, Funcionários, Elenco Directivo de forma a criar um ambiente saudável e 

confortável; 

• A disciplina do funcionamento do Lar deve assegurar aos idosos liberdade de 

movimentação, interna e externa; 

• Podem os utentes dirigir reclamações ao Director do lar, sempre que julguem 

necessário.    

 

Na resposta social de SAD E CD, os serviços prestados têm como objectivo: 

 

• Contribuir para o retardamento do processo de envelhecimento; 

• Fomentar as relações interpessoais, a fim de evitar o isolamento; 

• Criar condições que permitam preservar e incentivar as relações inter-familiares; 
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• Colaborar e / ou assegurar os cuidados de saúde; 

• Prestar cuidados individualizados e personalizados ao nível da satisfação das 

necessidades básicas; 

• Dar apoio a nível psicossocial de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar; 

• Potenciar a integração social. 

 

Serviços prestados: 

 

• Transporte 

• Alimentação diária (Pequeno almoço, almoço, lanche e jantar); 

• Almoço ao Domingo, (desde que solicitado); 

• Higiene pessoal e tratamento de roupa; 

• Higiene Habitacional; 

• Participação em actividades de recreio; 

• Acompanhamento nos cuidados de saúde e outros. 

 

Objectivos e serviços prestados na resposta social de CATL:  

O CATL visa ser um espaço agradável onde as crianças se sintam bem, gostem de 

estar e com o qual se identifiquem. Como o nome indica – Actividades de Tempos 

Livres, o tempo livre significa: 

 Tempo de imaginar  

 Tempo de criar  

 Tempo de brincar  

 Tempo de optar  

 Tempo de crescer  

O CATL promove actividades socioculturais, educativas e lúdicas, tendo em atenção 

um grupo de crianças. Trata-se de um espaço onde é valorizada a autonomia de cada 

uma delas e a sua personalidade, incentivando a capacidade de relacionamento da 

criança com o outro, com o grupo e com o meio envolvente, de forma a aumentar a sua 

auto-estima, auto-conceito e autonomia. A liberdade, criatividade, colaboração, 
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espontaneidade e empatia são fundamentais para a criança se tornar um dia num ser 

humano de bem. 

 O CATL procura ser um espaço/tempo entre a Escola e a Família, sem 

pretender substituir nenhum deles. A sua intervenção educativa visa favorecer e 

privilegiar um ambiente acolhedor, estimulante e desafiador e também promover 

estratégias e desenvolver actividades adequadas às idades e características de cada 

criança, tendo sempre como referência a identidade social, afectiva e cultural de cada 

uma delas. 

O horário do CATL em tempo de aulas é das 12h às 13h30, onde almoçam e são 

transportados para a escola novamente, das 15h30 às 18h, onde lancham e têm 

actividades, as crianças do pré-escolar. As crianças da escola lancham e participam nas 

AEC (Actividades extra curriculares) com professores destacados para o efeito. Em 

seguida são transportadas até às suas casas. 

A área de abrangência dos serviços prestados pela instituição, resume-se a 

habitantes da localidade de Nespereira, a prioridade é dada consoante as necessidades 

de quem os solicita. Havendo também interesse por parte de pessoas de freguesias 

vizinhas para que lhes sejam prestados os serviços da instituição.  
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Caracterização dos Clientes Residentes 

Clientes Proveniência Patologias 
Grau de 

Autonomia/dependência 
Motivo da admissão 

 

 

6 Idosos do 

Sexo 

Masculino 

Média de 

Idades 81 

anos 

 

16 Idosos do 

Sexo 

Feminino 

Média de 

Idade 84 

anos 

 

 

 

 

 

Na sua 

maioria os 

clientes da 

Associação 

são naturais 

de Nespereira 

havendo 

apenas 3 de 

uma freguesia 

vizinha  

 

 

Tendo em conta a 

média de idades 

avançada verifica-

se demência, 

antecedentes de 

AVC, outras 

patologias 

associadas à idade, 

como hipertensão 

arterial diabetes, 

problemas 

cardiovasculares  

 

 

 

Em relação ao grau de 

dependência, na sua 

maioria verifica-se a 

necessidade de apoio 

parcial na higiene 

pessoal, nas restantes 

actividades são bastante 

autónomos. Excepto um 

caso invisual, uma 

demência num grau 

avançado que limita por 

vezes na deslocação e um 

antecedente de AVC que 

limita o equilíbrio, daí 

necessitarem de um 

apoio geral no dia-a-dia  

 

 

Na maioria a 

admissão dos 

clientes tem como 

base o medo da 

solidão, ou que 

possam acontecer 

situações que não 

tenham ninguém 

para os socorrer, 

visto a maior parte 

morar sozinho antes 

da 

institucionalização  
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Estrutura Física da instituição. 

O Edifício da Instituição é composto por um salão polivalente, onde funciona a 

resposta social de CATL 2 wc, a escada de acesso ao rés-do-chão, onde ficam o hall de 

entrada, os 11 quartos que servem muitas vezes durante o dia para os utentes receberem 

as visitas, a secretaria, um gabinete de apoio com medicação, primeiros socorros e 

documentação relacionada com os utentes, um corredor de acesso à cozinha, uma 

dispensa de apoio à cozinha, uma vez que o armazém funciona integrado na garagem, 

arrumos onde as funcionárias trocam a roupa pela farda e guardam os seus pertences, 

sala de banhos, wc’s de apoio à sala de estar comum onde os idosos permanecem 

durante o dia, sala de jantar, onde todos fazem as refeições. De momento encontra-se 

em construção uma obra de ampliação anexa ao edifício já existente, que futuramente 

dará resposta à lista de espera da resposta social de lar. A Associação é proprietária de 

duas viaturas e uma ambulância de transporte, que serve também as solicitações da 

população. E também de uma habitação (em fase de reconstrução) para futuramente dar 

resposta a casos considerados carenciados. 

A instituição dispõe de um espaço exterior, bastante convidativo a passeios 

pedestres, à beira de uma ribeira, numa superfície plana, de forma a proporcionar 

agradáveis momentos de convívio e lazer.   

 

 

Associação dos Amigos de Nespereira  

Fonte: Própria 
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Capítulo II 
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 Objectivos: 

A implementação do meu projecto na instituição tem como base a intervir na 

área da saúde, para criar entre estagiária utente uma ligação na base da confiança e à-

vontade para que não houvesse obstáculos por parte dos utentes em expor qualquer 

problema.  

Os objectivos que me tinha proposto desenvolver coincidiu com algumas das 

exigências por parte dos Serviços de Segurança Social ao qual estamos vinculados 

através de protocolos e vistorias periódicas, onde nos são transmitidas as normas pelas 

quais nos devemos orientar e de como deve funcionar a prestação de serviços.   

Aproveitei o facto de ter que alterar toda a forma de funcionamento, a nível de 

documentação e processos individuais dos utentes, como ponto de partida para dar 

inicio ao meu trabalho, uma vez que o solicitado vinha de encontro aos conhecimentos 

adquiridos na formação teórica do CET – de Gerontologia. 

A nível da animação e das actividades lúdicas procurei implementar algo 

diferente, como os jogos de estimulação cognitiva, os momentos de conversa em 

privado, a minha presença na sala de estar nos momentos mais monótonos, pois cheguei 

à conclusão de que há sempre quem queira fazer uma pergunta, ou simplesmente “meter 

conversa”. O principal objectivo é mesmo combater rotinas e monotonia. 

O objectivo da aplicação do plano de estágio no seu todo é ser bem sucedida, 

uma vez que é minha intenção não só fazer o estágio, como dar continuidade ao trabalho 

e às actividades nele propostas, para que no dia 18 de Dezembro de 2010, o público-

alvo não se sinta usado. Para mim o meu plano tem toda a viabilidade para ter 

continuidade e trabalhado de forma a mantê-lo actualizado, e quem sabe a minha função 

na instituição não passa a ser de Técnica de Gerontologia, de forma a poder desenvolver 

as minhas competências e capacidades na área. 
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  O Processo de envelhecimento e o negativismo a ele associado: 

Trabalhar no sentido de combater crenças e estereótipos associados ao processo 

de envelhecimento. 

Existem e são ideias negativas em que se acredita de uma forma generalizada, 

que dá origem a preconceitos, como por exemplo: 

Acredita-se que ser idoso é: 

- Ser dependente; 

- Ser doente; 

- Ser improdutivo; 

- Ser triste; 

- Ser incapaz; 

- Ser rejeitado; 

- Ser sinónimo de solidão. 

Tudo isto é considerado preconceito em redor da velhice, ao contrário de todos 

estes preconceitos temos que acreditar e fazer acreditar que apesar de existir uma 

diminuição das funções do organismo, não implica perder capacidades que os tornem 

incapazes de desenvolver várias actividades que os mantenham activos, de forma a 

incutir-lhes que ser idoso significa o prolongar do ciclo vital e não parar no tempo à 

espera que chegue o dia em que vão morrer. Esta etapa necessita que haja estímulo para 

desenvolver e participar em actividades para que assim se consigam combater todos os 

preconceitos em relação à velhice.  

No desempenho das minhas funções, é importante estar atenta a comportamentos 

negativos por parte das colaboradoras da instituição, ao contrário de torná-los 

dependentes, incentivá-las também a estimulá-los a permanecerem activos, pois por 

vezes a ideia de que estão a pagar um serviço, logo devem ter alguém que faça tudo por 

eles. Tendo sempre em conta a personalidade e identidade de cada um, ou seja, a 
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maneira de ser deve ser respeitada, e tudo aquilo com que se identifica, os seus 

pertences, os locais de lazer, as pessoas com que convive, os sentimentos, interesses, 

necessidades e emoções devem ser compreendidos, tal como qualquer ser humano, sem 

ridicularizar ou infantilizar o idoso, este não deve ser evitado ou privado de frequentar 

qualquer local, deve sim ser integrado proporcionando-lhe convivência e fazê-lo sentir 

útil. Estimulando-o a participar em actividades de lazer ou mesmo nas simples 

actividades diárias como a higiene pessoal, o vestir incentivando-o a arranjar-se melhor, 

entre outras que visem melhorar a auto estima do idoso. 

Em conjunto vamos promover a qualidade de vida dos idosos. 
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A Importância da Animação e Perfil do Animador. 

A Animação Sociocultural, surge num primeiro impacto associada à educação 

popular, ou educação do povo. “Povo” era reconhecido pela situação económica e 

cultural desfavorecida. A principal finalidade da Animação é permitir que a cultura, o 

desenvolvimento e a participação chegue a todas as classes sociais, utilizando assim 

meios acessíveis. 

A Animação Sociocultural é uma metodologia de intervenção, na qual se utiliza, 

métodos, técnicas e práticas participativas tendo uma intencionalidade educativa, 

através de um conteúdo cultural, uma dimensão social e comunitária. Assim Animação 

é caracterizada pelas três dimensões que a definem, a cultura, a educação e o social. 

Pretende-se coma a Animação a realização pessoal dos indivíduos de uma 

determinada comunidade, tendo em vista não só, uma mera transmissão de 

conhecimentos, mas uma participação inclusiva de cada um, tornando possível uma 

democracia participativa e activa. 

Podemos dizer que a Animação Sociocultural baseia-se nas práticas culturais, 

estéticas, desportivas e sociais, que fazem parte das diferentes comunidades ou 

instituições. 

Com a ajuda do animador, utilizando técnicas e normas pedagógicas, destinadas 

a públicos diferenciados, tendo em conta, a idade, o sexo, o meio onde estão inseridos, a 

cultura, as motivações. Pessoas que se organizam em grupos, movimentos ou 

instituições, que constituem o corpo próprio da Animação e a sua razão de ser. 

Como metodologia aplicada, fundamentalmente para resolução de problemas, 

aplica o conhecimento que se considera cientifico, tendo como objectivo alterar práticas 

e transformar realidades sociais que visem uma melhor qualidade de vida nas 

comunidades. 

A Animação Sociocultural não se apresenta como um método generalizado, 

primando pela sua individualidade, diferença e diversidade, mostrando-se eficaz em 

situações reais. A prática da Animação destaca a”Cultura Popular”. A cultura de uma 

comunidade serve-lhe de base para o conceito próprio de da antropologia cultural, que 
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refere a cultura como: conhecimentos, tradições, valores, costume, procedimentos e 

técnicas, normas e formas de relação. Toda a informação presente nos modos de vida, 

que se adquire e transmite, herda-se e tem origem na vida social das comunidades. 

A cultura popular destaca uma realidade social onde a Animação Sociocultural 

constituiu o ser e a natureza das coisas, embora careça de poder de decisão para 

estabelecer normas fora do meio em que se insere, tem um certo nível organizacional, 

mas o seu funcionamento está constantemente exposto às intromissões dos interesses da 

cultura dominante. Desta forma a Animação associa-se à cultura e às relações sociais, 

tendo como palavra-chave, a criatividade, emancipação, participação, solidariedade, 

entre outras. Atribuindo assim à cultura um papel fundamental na construção de novas 

formas de relação, expressão e comunicação social, salvaguardando sempre os 

indivíduos. Contribui para traçar o perfil de uma sociedade, onde todos dispõem de voz, 

que é respeitada nas decisões que afectam a sua vida e a vida da comunidade onde se 

insere. 

A Animação Sociocultural como técnica pode utilizar-se em diversos contextos, 

diferentes conteúdos podem servir de base às actividades próprias de animação, no 

entanto a essência não vem do que se faz, mas sim da forma como se interpreta. Por isso 

considerando-se fundamentais os seguintes factores para a aplicação da animação. 

Primeiro – Público-alvo, a idade o sexo, classe social, contexto geográfico 

(urbano ou rural)  

Segundo – Contexto onde se pretende realizar a acção. Escolas, Centros 

Culturais, Administração Local, Associações, etc. … 

Terceiro – Especialização do animador, é um factor de diferenciação na 

Animação Sociocultural, já que este pode estar especializado numa determinada 

vertente da Animação. 

Quarto – Os objectivos que se pretendem atingir, o elemento social e que 

estrutura toda a estratégia de Animação. 
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Tanto a especialização do animador como o âmbito em que se propõe exercer a 

sua actividade influenciam a evolução e desenvolvimento da Animação Sociocultural, 

mas o importante são os objectivos e a intencionalidade com que se aplica a Animação. 

A Animação Sociocultural actua mediante âmbitos de intervenção reflexos da 

acção humana, que não se podem considerar impedimento de acção mas que permitem a 

estruturação. Âmbitos estes que podemos considerar numa dimensão triangular: âmbitos 

espaciais, (animação rural ou urbana), âmbitos etários (animação infantil, juvenil, 

adultos e idosos), e os âmbitos das actividades técnicas e recursos (estratégias de 

intervenção). No que diz respeito aos idosos, podemos referir que o envelhecimento 

populacional é cada vez mais, uma realidade que se observa a nível mundial e a qual 

deve ser analisada para que possamos perceber o seu percurso e as suas perspectivas 

futuras. Inicialmente a OMS (Organização Mundial de Saúde) era aumentar a esperança 

média de vida, actualmente lança o desafio de aumentar a expectativa de vida activa dos 

idosos, ou seja melhorar a qualidade de vida. 

O meio rural apresenta um elevado índice de envelhecimento populacional, o 

que faz com que o grupo funcional dos idosos seja representativo e possua um conjunto 

de características próprias do meio em que se insere. O desenvolvimento social, cultural 

e psicológico do idoso depende muito do meio em que viveu ou vive. Partimos do 

princípio que é importante referir que o idoso em meio rural possui um conjunto de 

hábitos e costumes próprios que devem ser entendidos e compreendidos para que haja 

uma adequação da intervenção da área de animação. 

É também importante referir que independentemente incidir em idosos do meio 

rural ou urbano, há algo que lhes é comum, que é o facto de cada um dele trazer consigo 

tanto física como psicologicamente, uma história de vida que vai influenciar a forma 

como vão estar e encarar o processo de envelhecimento. Por toda esta interacção com o 

meio, os idosos são detentores de saberes que caracterizam e identificam um território, a 

partir desta realidade podemos compreender que o idoso, quando se depara, com a 

diminuição das suas capacidades, sofre um conjunto de mudanças, nem sempre fáceis 

de aceitar, tendo em conta o contexto social em que se insere. 
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O preconceito que a sociedade reflecte dos idosos, é de incómodo, inutilidade, 

doença, dependência social e económica. Esta imagem em nada facilita a transição para 

uma etapa de vida em que algumas faculdades físicas e mentais se vão deteriorando o 

que provocará no idoso um sentimento de resignação e perda de identificação pessoal, 

social, cultural e económica. O idoso vê o seu espaço na sociedade reduzido à expressão 

da infantilidade, transportando consigo a sensação de se tornar um peso social. Esta 

grande realidade deve-se em grande medida, à imagem social do idoso e à falta de 

objectivos por parte deste numa vida activa com algumas alterações e adaptações à nova 

condição física e psicológica. 

Daí a importância da intervenção a nível da Animação Sociocultural, a fim de 

combater preconceitos e integrar de novo os idosos na sociedade, com o objectivo de 

lhes proporcionar um processo de envelhecimento saudável activo e com qualidade. 

O perfil do Animador    

Saber observar para conhecer, para poder intervir, agir e dinamizar, pode dizer-

se que estas são algumas das estratégias utilizadas pelo animador. Saber sorrir, para 

mim é uma das estratégias, porque através do sorriso consigo transmitir simpatia e 

ânimo. Saber ouvir compreender, sem tomar partido nem manifestar opiniões, sem 

criticar e respeitar sempre os sentimentos e angústias de cada um, sem nunca 

generalizar, porque cada caso é um caso, e cada pessoa tem a sua identidade e vivência, 

que devem ser respeitadas até ao fim da sua existência. 

Perante cada situação o animador tem o papel de valorizar de motivar e 

desenvolver potencialidades, daqueles que por vezes interiorizam que a vida terminou 

ali naquele momento… em que vão para o lar por exemplo. 

- No meu caso, no que diz respeito à capacidade para me relacionar e comunicar 

com os outros, considero que estou como “peixe na água” sinto que tenho essa 

capacidade e consigo demonstrá-la no meu dia-a-dia, visto trabalhar com idosos, 

consigo manter verdadeiras amizades livres de qualquer interesse, manter uma conversa 

usando as palavras certas no momento certo. 
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A esta altura posso dizer que as pessoas com quem trabalho, confiam 

plenamente em mim, porque lhes transmito confiança, segurança, consigo gerir o 

conflito sem tomar partido de ninguém, e manter a harmonia no grupo. Agir sem medo 

de que não sou capaz, estar convicta de que sou capaz de aplicar os meus objectivos, só 

assim consigo acreditar e fazer acreditar que o grupo é capaz de alcançar o que se 

pretende, mostrando as suas potencialidades independentemente das diferenças que 

possam existir. 

Quando falo em atingir objectivos, não quer dizer que procuro que o trabalho 

desenvolvido tenha fim, como se fosse um trabalho de expressão plástica, que quando 

está concluído pode, ou não ter continuidade. Eu refiro-me a um acompanhamento 

contínuo, até que o grupo seja capaz de se sentir motivado e tomar a iniciativa, como se 

encontrassem um sentido na vida.  

No que diz respeito à maturidade humana, considero-a relacionada com a 

personalidade de cada um e a forma como se vê em sociedade, no meu caso sinto que 

estou a crescer diariamente, e assumo que tenho muito para aprender, mas considero ter 

capacidade para enfrentar qualquer tipo de situação, relacionada com o meu trabalho, 

assumo erros, pois considero que é com eles que aprendemos. Não faço distinção entre 

as pessoas com quem trabalho, aceitando cada uma das diferenças, sou muito paciente e 

muito dificilmente me descontrolo, principalmente na presença do grupo. No dia-a-dia 

procuro estar preparada para improvisar algo que não corra como o previsto, 

dificuldades e obstáculos acompanham-nos diariamente e procuro enfrentá-los de forma 

positiva e enriquecedora. 

Como já referi considero-me com vocação para desempenhar o papel de 

animadora, uma vez que, sou acima de tudo muito humana e sensível, capaz de detectar 

a fonte do problema e capaz de agir de uma forma sincera e verdadeira, sem distinguir 

qualquer dos idosos com quem trabalho. 

Nas funções de animadora não me limito a uma simples participação, de uma 

actividade pontual, pelo contrário desenvolvo um trabalho de múltiplas facetas que me 

leva a exercer funções, tanto de organizadora, coordenadora, guia ou conselheira. 
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Para que o Animador seja um bom profissional no desenvolver o seu trabalho 

tem que ser: organizado, atento ao grupo, justo, compreensivo, confiante, atento e 

disponível, responsável, bom observador, paciente socorrista, mediador, devoto e 

interessado, dinâmico e entusiasta, e por fim ter uma personalidade afirmativa.       
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Capítulo III 
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PLANO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA 

Método e 

Procedimento 
Actividades 

Objectivos 

Gerais e 

Específicos 

Recursos 

Humanos/Materiais 

 

O Programa de 

estimulação 

cognitiva 

desenrolar-se-á 

seguindo um plano 

de actividades 

dividido por 

sessões, em grupos 

de 10 a 15 idosos, 

sendo a 

periodicidade de 

uma vez por 

semana. 

As sessões 

realizar-se-ão no 

período da manhã, 

pois é quando os 

idosos estão mais 

activos e a 

estimulação 

cognitiva surte 

mais efeito. As 

sessões deverão 

durar cerca de 60 

minutos 

1ª Sessão   

Dinâmica de 

apresentação; 

Actividade física 

com bola; 

Percepção da 

textura; 

2ª Sessão 

Actividade de 

obedecer ao mestre; 

Actividade de 

“responder a 

perguntas”; 

Actividade de 

adivinhar; 

Percepção de 

sabores; 

3ª Sessão 

Dramatização de 

histórias ou de 

acções do 

quotidiano; 

Relaxamento e 

descontracção 

  

- Promover o 

estímulo dos 

idosos para a 

actividade 

física; 

- Estimular o 

funcionamento 

cognitivo; 

- Tentar 

minimizar o 

estado de 

sedentarismo; 

- Promover a 

socialização. 

 

 

Estagiária, Idosos e 

Colaboradora; 

Espaço com capacidade 

para acolher 

comodamente os 

idosos; 

Mesas, cadeiras; 

Utensílios de uso 

diário, fruta, flores; 

material com grau de 

textura para ser 

identificado e 

diferenciado através do 

tacto, bolas, leitor de 

CD’S E CD’S com os 

diversos tipos de 

música, incluindo 

música relaxante, 

objectos de uso diário 

dos idosos, ex: escova 

de dentes, pente ou 

escova, esponja de 

banho, talheres, panos, 

etc… 
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PLANO DE ACTIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA 

Memória Descritiva das Actividades de Estimulação Cognitiva. 

Algumas das actividades do Plano de Actividades de Estimulação Cognitiva, 

começaram, por ser aplicado no início do meu estágio, a quando da minha apresentação, 

no sentido de me encontrar ali em horário pós laboral, pois os idosos dispensam 

apresentações, visto já me conhecerem muito bem, desde que eu e eles começamos o 

nosso percurso na instituição. 

 Começar desta forma foi apenas para criar uma aproximação diferente, para que 

não fosse interpretada como uma função obrigatória das minhas competências no meu 

dia-a-dia da instituição. Começámos a brincar e ao mesmo tempo, a estimular a 

participação dos idosos nas actividades que me propus desenvolver com eles após a 

realização dos testes específicos de Avaliação Geriátrica Compressiva.  

As actividades foram adaptadas ao longo do estágio e durante o período de 

trabalho, pois com a receptividade tão positiva por parte dos idosos optei por trabalhar 

com eles no horário da manhã sempre que me era possível. Introduzia uma das 

actividades do plano sempre que sentia que havia a necessidade de descomprimir e 

descontrair, pois como eram acompanhadas de música era sempre um momento de 

grande alegria e descontracção. Até mesmo para fugir à rotina do dia-a-dia. 

Na primeira sessão efectuada começamos pela apresentação, onde cada um dos 

idosos do grupo e eu, tínhamos que dizer o nome e ao mesmo tempo fazer um 

movimento livre, os restantes participantes tinham que repetir o nome e o mesmo 

movimento por ele efectuado. Todos tiveram que se apresentar desta forma. 

 A actividade com uma bola, era da seguinte forma, todos sentados em círculo, eu 

no meio, ia passando a bola de forma aleatória para manter os idosos atentos, 

posteriormente eram eles que repetiam o exercício, depois cada um com sua bola 

efectuava movimentos de alongamento, elevando a bola para cima, para a direita, para a 

esquerda, passar a bola da mão direita para a mão esquerda por de trás da cabeça. De 

forma adequada à condição de cada um.  
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Outra das actividades era, com os olhos vendados, usando apenas o tacto. 

Utilizamos peças de roupa por mim recolhidas, das mais variadas texturas, cada um 

tinha que avaliar e dizer qual a textura da peça que estavam a utilizar (liso/rugoso, 

fino/grosso, grande/pequeno, pesado/leve) e ao mesmo tempo identificar qual a peça de 

roupa. 

 A actividade de “obedecer ao mestre”, com tempo limitado (curto), cada um dos 

participantes realiza um movimento, (dizer adeus, imitar um animal, fazer um gesto 

como o de dar um abraço, etc. …) os restantes participantes imitam o movimento e 

identificam-no. É uma forma de estimular os idosos a serem criativos e activos. 

A actividade de “responder a perguntas”. Eu elaborava uma pequena lista de 

perguntas para incentivar o início do jogo (uma fruta que se come com casca, um animal 

que voa, um animal de quatro patas), depois seriam os idosos a fazer as perguntas por si 

elaboradas. Deste modo procura-se estimular a memória. 

Novamente usando apenas o tacto, vou colocar objectos de uso diário (escova de 

cabelo, pente, escova de dentes, lápis, livros, revistas, etc. …) para que os idosos os 

consigam identificar. 

Também com os olhos vendados vamos agora trabalhar a percepção de sabores e 

cheiros, trabalhando desta forma o paladar e o olfacto e também a percepção da 

memória. Vou usar frutas, compotas, iogurte, entre outros alimentos. Cada participante 

prova 2 alimentos diferentes e terá que o identificar o que está a comer. 

Dramatização de Histórias, de uma pequena narrativa ou até mesmo de episódios 

do dia-a-dia (escovar os dentes, tomar banho, ir comprar o jornal, almoçar, entre 

outros), um voluntário começa por contar a história e os restantes participantes realizam 

os movimentos/acção da mesma. Todos os participantes têm que passar por todas as 

etapas da actividade. 

Sempre que cada uma destas actividades era posta na prática, no final para dar 

por encerrada a actividade prosseguíamos à actividade de relaxamento e descontracção. 

Que decorriam da seguinte forma, sentados nas cadeiras em círculo, de olhos fechados 

ao som de música calma, era-lhes pedido que imaginassem um lugar bonito, ou algo de 
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bom para eles, que lhes agradasse e proporcionasse bem-estar, esse pensamento era 

tornado público por quem o desejasse, e era sempre um motivo de gargalhada, 

considero que pelo facto de este conjunto de actividades lhes proporcionarem uma 

descontracção total, que lhes fazia esquecer preocupações e tristezas. 
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Plano de Actividades Geral 

Calendarização 
Método e 

Procedimento 
Actividades Objectivos 

Recursos 

Humanos e 

Materiais 

S 

E 

T 

E 

M 

B 

R 

O 

 

A 

 

D 

E 

Z 

E 

M 

B 

R 

O 

 

D 

E 

 

 

2010 

 

 

- Para a elaboração 

do processo clínico, 

vou ter que recolher 

informações junto do 

médico assistente de 

cada utente 

 

-Elaboração de 

processo clínico 

individual, onde 

conste informação 

num breve 

historial, 

informação 

recolhida junto do 

profissional de 

saúde (médico de 

família) 

- Elaborar o processo 

clínico, tem como 

objectivo facilitar o 

acompanhamento 

quando tem que se 

recorrer ao serviço de 

urgência onde os 

profissionais não têm 

conhecimento do 

historial de cada utente 

 

- Estagiária, 

Médico 

Assistente, 

Enfermeira 

 

- Para elaboração do 

processo individual, 

vou basear-me nas 

minutas exigidas 

pelo serviço de 

Segurança Social, 

proceder ao seu 

preenchimento junto 

dos utentes 

individualmente; 

- As fichas de 

diagnóstico são 

também as exigidas 

pelo serviço de 

Segurança Social, 

serão preenchidas 

junto dos utentes 

individualmente 

-Elaboração de um 

processo 

individual onde 

constem 

documentos e uma 

ficha de 

identificação, 

contactos 

importantes 

(familiares), uma 

ficha de 

diagnóstico que 

deverá ser 

actualizada sempre 

que se verifiquem 

alterações 

- Elaborar o processo 

individual para cada 

utente, tem como 

objectivo responder às 

normas exigidas pelo 

Serviço de Segurança 

Social, e também para 

uma melhor avaliação 

do estado geral de cada 

utente 

 

- Estagiária, 

Assistente 

Social e 

Idosos 

 

- Junto do serviço de 

enfermagem, 

solicitar orientações 

de como elaborar a 

- Elaboração de 

uma grelha para 

registo diário de 

avaliação de tensão 

- O objectivo da 

elaboração desta 

Grelha, facilitará 

avaliar o estado de 

- Suporte de 

papel, 

Computador, 

capas e 
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S 

E 

T 

E 

M 

B 

R 

O 

 

A 

 

D 

E 

Z 

E 

M 

B 

R 

O 

 

D 

E 

 

2010 

 

 

 

 

grelha de registo dos 

sinais vitais, assim 

como a folha de 

registo de 

ocorrências 

 

arterial, diabetes e 

temperatura, bem 

como para registo 

de ocorrências 

caso se verifiquem, 

com o objectivo de 

se socorrer 

atempadamente o 

cliente 

saúde dos idosos e 

também aquando das 

consultas de rotina o 

profissional de saúde 

possa aplicar a 

terapêutica ou o pedido 

de exames 

complementares de 

diagnóstico, a grelha 

de registo de 

ocorrência tem como 

finalidade dar a 

conhecer as situações 

ocorridas na mudança 

de turno 

dossiers, 

separadores 

- Baseando-me nos 

conhecimentos e 

material 

adquirido através de 

pesquisa que servirá 

para elaborar os 

folhetos 

 

- Elaboração de 

um folheto de 

informação, sobre 

a prevenção de 

violência em 

idosos 

institucionalizados; 

- Elaboração de 

um folheto 

informativo, sobre 

prevenção de 

quedas e acidentes 

que possam 

ocorrer com os 

idosos; 

- Elaboração de 

um folheto 

informativo, acerca 

dos aspectos 

deontológicos, 

direitos da pessoa 

idosa 

 

- A elaboração dos 

folhetos tem como 

objectivo servir de 

informação e formação 

para as colaboradoras 

cuidadoras da 

instituição 

 

- Estagiária  
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S 

E 

T 

E 

M 

B 

R 

O 

 

A 

 

D 

E 

Z 

E 

M 

B 

R 

O 

 

D 

E 

 

2010 

 

 

 

 

- Através de 

conhecimentos 

adquiridos na 

formação teórica vou 

aplicar os testes 

individualmente 

 

- Aplicação de 

testes de Avaliação 

Compressiva 

Geriátrica  

 

- A aplicação dos 

testes tem como 

objectivo conhecer 

melhor os idosos com 

quem vou trabalhar e 

ter a percepção de 

onde, e como posso 

intervir 

- Estagiária 

Suporte de 

papel, 

computador e 

colaboradoras 

da instituição 

- Recorrer ao 

material fornecido 

nas aulas de NBCS 

- Realizar teste de 

IMC (Índice de 

Massa Corporal); 

 

- Apresentação de 

um Power Point 

sobre a 

alimentação dos 

idosos 

- O objectivo principal 

é avaliar e puder 

elaborar as ementas e 

as dietas consoante os 

resultados obtidos; 

- Sensibilizar os idosos 

para uma alimentação 

saudável na 

perspectiva da 

prevenção de doenças 

- Estagiária, 

Idosos e 

colaboradora 

- Com base nos 

conhecimentos 

adquiridos em 

Biologia do 

envelhecimento 

Elaboração do Power 

Point 

- Apresentação de 

um Power Point 

sobre “Delírio e 

demência” 

 

- Esta apresentação 

tem como objectivo, 

dar a conhecer as 

diferenças entre o 

sintoma do delírio e da 

patologia demência 

- Estagiária, 

Idosos e 

colaboradoras 

 

- Criar um espaço e 

um horário pré 

definido destinado à 

conversa sobre 

dúvidas e anseios de 

cada cliente 

- Este espaço e 

horário será criado 

de acordo com a 

rotina diária dos 

utentes 

 

- O objectivo da 

criação deste espaço, 

está relacionado com a 

criação de um 

ambiente de confiança, 

onde os idosos possam 

sentir privacidade e 

confidencialidade nas 

conversas sobre as suas 

necessidades e 

desabafos 

 

- Estagiária, 

Idosos e 

colaboradoras 
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S 

E 

T 

E 

M 

B 

R 

O 

 

A 

 

D 

E 

Z 

E 

M 

B 

R 

O 

 

D 

E 

 

 

2010 

 

- Elaboração do 

questionário com 

base nos serviços 

prestados 

- Aplicação de um 

questionário aos 

idosos do Lar 

 

- O objectivo é ter 

conhecimento de como 

o serviço está a ser 

prestado e se há 

alguma situação de 

descontentamento por 

parte dos idosos 

- Estagiaria, 

Idosos 

 

 

- Elaboração do 

plano de evacuação 

com base nos 

conhecimentos 

adquiridos na 

formação teórica 

- Apresentação de 

um plano de 

evacuação em caso 

de incêndio 

 

- Esta apresentação 

tem como objectivo 

informar a forma como 

agir no caso de 

evacuação do edifício 

- Estagiária, 

Idosos, um 

espaço 

isolado 

- A título de convite 

por parte do Museu 

- Visita e 

actividade no 

Museu Abel Manta 

 

- O objectivo desta 

visita, foi dar a 

conhecer aos idosos o 

espaço como Museu, 

visto eles o 

conhecerem como casa 

senhorial particular, foi 

desenvolvida uma 

actividade de desenho 

por parte de cada um 

dos idosos 

participantes, que no 

caso era desenhar algo 

à escolha que 

estivessem a visualizar 

no momento 

- Estagiária, 

idosos, 

Colaboradora, 

Directora e 

funcionários 

do Museu. 

 - Transporte, 

- Máquina 

fotográfica  
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Memória Descritiva das Actividades  

Comecei pela elaboração do processo clínico individual (anexo 1), onde consta 

informação necessária num breve historial, informação essa, recolhida junto do 

profissional de saúde (médico de família), para um melhor conhecimento acerca do 

estado clínico de cada idoso, o conteúdo deste processo será transmitido as 

colaboradoras da instituição, para que todas tenham conhecimento dos cuidados a ter, e 

o local onde se encontra para que se façam acompanhar do mesmo sempre que seja 

necessária uma deslocação ao serviço de urgência. 

Elaboração de um processo individual (anexo 2) onde constem documentos e 

uma ficha de identificação, contactos importantes (familiares), uma ficha de diagnóstico 

que deverá ser actualizada sempre que se verifiquem alterações, para que possamos ter a 

percepção do estado do cliente, quer seja num processo de evolução, estagnação ou 

degradação. Este será um processo que só a responsável pelo serviço terá conhecimento, 

para assim manter a confidencialidade do estado do idoso, embora possa transmitir 

informações consideradas importantes às colaboradoras. 

Elaboração de uma grelha para registo diário de avaliação de tensão arterial, 

diabetes e temperatura (anexo 3), bem como para registo de ocorrências (anexo 4) caso 

se verifiquem, com o objectivo de socorrer atempadamente o cliente e transmitir 

informações importantes na passagem de turno, para que estas continuem a ser vigiadas 

no caso de ser necessário. 
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 Para conhecer melhor o estado físico e psicológico implementei actividades que 

me permitissem avaliar/intervir. Após a aplicação de testes específicos de Avaliação 

Geriátrica Compressiva, Prova de avaliação do equilíbrio e da marcha (prova de tinetti), 

Avaliação Funcional do Idoso – Escala de Lawton (AIVD), e índice de KATZ (AVD), 

Prova de Capacidade Física (Ruben’s Performance Physical Test), os resultados obtidos 

serviram de apoio, na avaliação multidisciplinar dos idosos residentes, nas áreas, física, 

mental, funcional e social. 

Após a referida avaliação, foram aplicados métodos de intervenção, através dos 

conhecimentos adquiridos acerca do desenvolvimento do ser humano ao longo do ciclo 

vital, com maior relevância na etapa da velhice, ou seja, aplicar conhecimentos sobre os 

aspectos que facilitem um envelhecimento bem sucedido. Aplicando programas e 

actividades de estimulação cognitiva entre outros que visem melhorar os resultados 

obtidos. (Plano de Estimulação Cognitiva). 

A actividade seguinte, elaboração e divulgação de informação através de 

folhetos (anexo 5). Para além de pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo 

da formação teórica, teve como objectivo informar e sensibilizar as colaboradoras e 

visitantes da instituição, para a importância de prevenir actos de violência e maus tratos 

na pessoa idosa institucionalizada, que por vezes só é considerado violência quando há 

contacto físico através de agressão, e as pessoas esquecem que o simples facto de não 

tratar o idoso pelo nome pode já ser considerado um sinal de violência.  

O folheto sobre quedas e acidentes com os idosos, teve como objectivo, informar 

dos acidentes mais frequentes e como preveni-los, é importante sensibilizar as 

colaboradoras da instituição, no sentido de que por vezes podem ser fatais. 

A elaboração e divulgação do folheto sobre os aspectos de Ética e Deontologia, 

teve como objectivo, informar e sensibilizar acerca dos Direitos, Princípios e valores do 

cuidar, isto é mais concretamente informar sobre os direitos do idoso institucionalizado, 

pois devemos ter sempre em conta que se eles não frequentassem a instituição a nossa 

presença dentro do edifício não faz qualquer sentido, e também se nos colocarmos no 

lugar dos idosos não gostaríamos de nos ver privados dos nossos direitos. 
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No âmbito do dia Nacional da Alimentação, a actividade que se segue, surgiu 

para colmatar algumas lacunas na alimentação dos idosos, que se verificou quando se 

realizou o teste de IMC (Índice de Massa Corporal) que é verificar se consoante a altura 

se a pessoa tem o peso ideal, foi também aplicado o teste “Mini Avaliação Nutricional”. 

Esta actividade serviu também para a elaboração de ementas semanais com mais 

variedade e inovação. A apresentação do Power Point sobre a alimentação dos idosos 

(anexo 6), cujo objectivo era sensibilizar os idosos para uma alimentação saudável na 

perspectiva da prevenção de doenças.  

 

 

 

 

 

 

A elaboração e apresentação do Power Point sobre “Delírio e Demência” (anexo 

7), teve como objectivo dar a conhecer aos idosos e colaboradoras, de uma forma 

simplificada, o funcionamento do Sistema Nervoso Central, as alterações que nele 

ocorrem com o processo de envelhecimento e o que podemos fazer para retardar essas 

mesmas alterações, uma delas é a Demência. O sintoma Delírio pode ocorrer de uma 

simples subida da temperatura do organismo, do estado de desidratação, de um efeito 

secundário de um medicamento, e para não ser confundido com Demência, AVC 

(Acidente Vascular Cerebral). Achei que era importante apresentar estas diferenças.  

 

 

 

 



Instituto Politécnico da Guarda 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

 

C.E.T. – Técnicas de Gerontologia   
36 

Elisabete 

MarqueA 
36 

Com o decorrer do tempo e como a sala de estar é comum a todos os idosos, 

senti que em alguns momentos em que era necessário um pouco de privacidade, para 

manter uma conversa, e não era de bom-tom estar a segredar. Surgiu a necessidade de se 

pensar num espaço onde os idosos se dirigissem para conversar, de acordo com eles, o 

local escolhido foi o gabinete de apoio ou os quartos de cada um, então antes ou no final 

das actividades eu sugeria a alguém que já me tivesse solicitado, para me acompanhar, 

assim podíamos conversar sobre necessidades dos idosos, problemas familiares, pedido 

para efectuar telefonemas a familiares, entre outros assuntos que eram partilhados 

comigo. 

Após a criação deste momento de partilha de conversas confidenciais, senti a 

necessidade de elaborar um questionário de qualidade (anexo 8), e também no âmbito 

da importância da inovação, foi a única actividade onde senti que não houve veracidade 

nem confiança em mim por parte dos idosos que responderam ao questionário, pois 

após muitas conversas individuais e intransmissíveis, só eu sabia que nem sempre tudo 

corria pelo melhor, e na perspectiva de que isso pudesse mudar pensei que a aplicação 

desse questionário pudesse ajudar. Afinal quando os apliquei individualmente, e avaliei 

conclui que tudo estava bem para todos, o funcionamento, os serviços prestados, etc. …  

Conclusão de resultados 

 No âmbito do questionário de satisfação de clientes, aplicado no Lar de idosos 

da Associação Amigos de Nespereira, e após a análise das respostas, concluímos que, 

no que diz respeito à imagem global da organização, a maioria de respostas foram de 

um grau muito satisfatório. 

 No que diz respeito ao grau de satisfação com o envolvimento e participação na 

vida da instituição, a maioria das respostas revelaram um grau de muito satisfatório. 

 A nível da acessibilidade, o grau de satisfação é no geral de muito satisfatório. 

Também a nível de produtos e serviços prestados, todas as respostas demonstram que os 

clientes se encontram muito satisfeitos. É importante salientar que na última resposta 

deste grupo todos responderam que nunca reclamaram. 
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 Perante a análise deste questionário, tendo em conta que o grau de satisfação da 

maioria dos clientes é de muito satisfeitos, propomos que sejam os colaboradores e 

elementos do órgão directivo, a inovarem a prestação de serviços, criando novas 

alternativas, prestando um serviço de qualidade e eficácia. 

 Quase a terminar, mas porque a segurança é fundamental para o bem-estar de 

todos, decidi de uma forma simples elaborar e apresentar um Power Point sobre 

Evacuação em Caso de Incêndio (anexo 9). Com o objectivo de informar da forma 

como agir no caso de haver necessidade de evacuar o edifício. 

 

 

 

 A título de convite participamos numa actividade proposta pelo Museu Abel 

Manta, em Gouveia no âmbito de tornar por um momento os “Os Séniores Artistas” 

 Um dia, depois do pequeno-almoço lá vai o grupinho rumo a Gouveia, chegados 

ao Museu, fomos recebidos de uma forma muito carinhosa pela Srª. Drª. Margarida 

Noutel, Directora do Museu, onde começámos por uma visita guiada a todas as salas, 

com a explicação de todas as obras expostas. Para espanto de alguns idosos que outrora 

conheceram aquele espaço como casa senhorial onde prestaram serviço como criados, 

foi muito interessante ver a forma como também eles contribuíram para dar informações 

que a própria Directora não tinha conhecimento. 

Vamos agora para a sala de arte onde os “artistas” vão ser os idosos, pois vão ter 

que pintar um abstracto, e definir o que significa para cada um. Tarefa cumprida com 

sucesso, agora vamos olhar para algo e desenhar a seguir, posso dizer que até eu fui alvo 

de ter que posar para ser desenhada pela D. Amélia da Graça Cabral. Foi muito 

divertido participar nesta actividade.  

Esta é a descrição das actividades propostas por mim, embora tenha participado 

de forma activa em algumas actividades propostas pela estagiária Ana Félix, como 

descrevo nas páginas seguintes.   
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ANIVERSÁRIOS  

 A comemoração dos aniversários é uma actividade do plano anual de 

actividades da Associação, na qual participam as colaboradoras de serviço, são 

comemorados no período da tarde e como coincide com o meu horário de trabalho faço 

questão de estar sempre presente, como foi no caso do centésimo aniversário da D. 

Lucinda Margarida. 

(De seguida fica o registo fotográfico do momento)  
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MAGUSTO 

 O magusto é uma actividade que se comemora a 11 de Novembro anualmente, 

assamos as castanhas no forno, pois devido às condições climatéricas não nos tem sido 

possível assa-las na caruma como manda a tradição, e durante a tarde promove-se o 

convívio entre idosos e crianças. (Desta actividade não há registo fotográfico). 

 

ALMOÇO DE NATAL 

 Almoço de Natal, foi uma actividade que este ano substituiu a tradicional “Ceia 

de Natal”, com o intuito de promover o convívio, para que este se prolongasse durante a 

tarde. É sempre gratificante depois de todo o trabalho de organização e preparativos, 

observar a alegria dos utentes junto dos familiares, que muitas vezes só aparecem 

mesmo nestas ocasiões, o que é de lamentar. Mas importante é que nós estamos sempre 

lá e durante todo o ano para os acompanhar, não com o intuito de substituir familiares 

que isso é impossível, mas sim para os fazermos sentir bem esquecendo por vezes que 

eles estão esquecidos. 

 (O registo fotográfico do momento)  

 

 

PASSEIO A FÁTIMA 

Esta actividade surgiu após vários pedidos dos utentes, e em conjunto com o 

plano de actividades da Associação, onde por norma todos os anos acontece uma saída, 

desta vez fomos a Fátima, local onde todos gostamos de estar, talvez pela paz de 

espírito que conseguimos sentir no local, e também pela devoção na Nossa Senhora de 

Fátima. Assistir à missa é da praxe de seguida vamos acender as velinhas e fazer os 
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nossos pedidos, a visita ao santuário incluindo a Basílica, a Igreja da Santíssima 

Trindade, que a maior parte dos idosos não conhecia e ficaram quase petrificados a 

observar aquela obra maravilhosa, depois de todos estarmos abençoados, compraram-se 

as recordações e seguiu-se o almoço no parque de merendas do santuário. 

Antes de rumar a casa passamos pela praia da Vieira em Vieira de Leiria onde se 

comeu o belo do geladinho, sentados no passeio à beira mar, e claro não podia deixar de 

ser as mais destemidas foram mesmo a banhos. De regresso a casa o jantar decorreu 

num parque de merendas numa localidade já próxima de casa. O cansaço era visível no 

rosto de todos que ao chegar ao lar cada um procurou os seus aposentos. Foi um dia 

diferente, bem passado onde os idosos puderam conhecer também o outro lado de quem 

os acompanha diariamente, pois as emoções não conseguem ser contidas em algumas 

situações, e para mim este facto só me aproxima mais deles.  

 

 

SARDINHADA 

 À semelhança do ano anterior, a II Sardinhada da Associação, desta vez teve 

uma dimensão maior, devido a ter sido alargada a familiares de utentes, à população e a 

todos aqueles que se quiseram juntar a nós, foi uma actividade desenvolvida no intuito 

de angariar fundos que revertessem a favor da Associação. Considero que foi muito bem 

sucedida, na medida em que houve uma afluência de participantes que surpreenderam as 

expectativas, apesar do muito trabalho foi divertido quer para os idosos quer para as 

funcionárias. 
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 PASSEIO À SANTA EUFEMIA 

 Este passeio foi uma actividade integrada no projecto de estágio da Ana Félix, 

onde o objectivo era mostrar aos idosos, um local de culto, onde eles pudessem acender 

as velinhas cumprir promessas e passar uma tarde diferente, que acabou por se tornar 

muito divertida. Depois de cumpridas as promessas e a visita ao santuário, até que o 

grupo se juntasse novamente para regressarmos a casa, estávamos sentados numa 

sombra, quando me apercebo de um grupo de peregrinos que tinham vindo ao local com 

o mesmo fim que o nosso, um rapaz com cerca de 16 anos que tocava concertina e 

cantarolava uma desgarrada com um dos do seu grupo, dirigi-me junto deles e pedi-lhes 

se não se importavam de ir tocar para junto do nosso grupo. Eles acederam ao meu 

pedido e ao contrário de regressarmos a casa, permanecemos no local durante mais de 

uma hora, foi muito divertido para todos, tenho a certeza que nunca ninguém vai 

esquecer aquele dia. 
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CONCLUSÃO 

 Ao fim de todo este trabalho, sinto-me realizada, pois consegui atingir os 

objectivos a que me propus, desde o ínicio do curso que me senti fascinada por toda a 

matéria e por todo o trabalho que me iria ser exigido, mas como era, e é uma área de 

interesse não consigo sequer ter presente na memória quaquer tipo de sacrificio para 

atingir todas as metas que me foram propostas. 

 Ao fim da formação teórica tive muita pena por ter terminado, foi um dos 

melhores anos, pelo que aprendi, pelos colegas, pelos professores, por todos os 

momentos únicos que passamos. O estágio estava a começar e as ideias um pouco 

confusas, mas não foi dificil orientar-me, sem esquecer o apoio dado pela minha 

orientadora Drª Paula Pissarra. 

 O Plano estava traçado, agora era só por em prática, e começar a registar  no 

papel as actividades, à medida que estas iam sendo realizadas, o tempo passou tão 

rápido que quando me dei conta estava no fim do tempo limite, talvez por tudo me ter 

corrido tão bem, nem me tenha dado conta das dificuldades que possam ter surgido, mas 

foram tão irrelevantes que nem vou mencionar. 

 Para mim o mais importante foi a receptividade do grupo, a forma como me 

acolheram e aceitaram colaborar no meu trabalho, que só os beneficiava. 

 Hoje sinto-me com muito mais competência para desenvolver trabalhos e 

actividades com os idosos da Associação onde trabalho, também por ter uma boa 

relação com a minha colega Ana Félix, que me tem dado um grande apoio e incentivo 

em continuar a desnvolver várias actividades, umas em conjunto outras a só. 

 Neste momento encontro-me a dar as aulas de Ginástica, seguindo dois planos 

de aula por mim elaborados que me propus desenvolver dois dias por semana, para 

proporcionar aos idosos momentos de actividade, uma vez, que as aulas que eles tinham 

foram canceladas. 

 Quero mesmo dar continuidade ao meu trabalho, para o bem de todos os idosos 

residentes, e também para ajudar os meus pais, familiares e amigos a enfrentar o 

processo de envelhecimento da forma que eu aprendi e não da forma como todos estão 
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habituados a encarar. Vamos dar continuidade à vida, com saúde e bem estar, sem 

depressões, sem medos, e com vontade de viver de forma activa até ao fim. 

“ENVELHECER COM SAÚDE DANDO VIDA  

À VIDA “ 
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Direcção da Associação Amigos de Nespereira
Presidente - Armando José dos Santos Almeida 

Vice-presidente -José Pinto dos Santos Artiaga 

Secretario - Sergio Costa Marques Polonio 

Tesoureiro - José Carlos Nunes Tavares 

Serviços 
Administrativos

Assessoria 
Administrativa 

(contablidade) (1)

Pessoal

Assessoria Gestão 
Processual (1)

Ajudante Ação 

Direta - Diurna (6)

Ajudante Ação 

Direta-Nocturna (2)

Cozinheiros(as)

(3)

Técnico Auxiliar de 
serviço Social (2)

Diretor de lar (1)

Anexo - ORGANIGRAMA 
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Anexo 1 - Processo Clínico 
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Anexo 2 – Processo Individual 
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Anexo 3 – Grelha de Registo de Sinais Vitais 
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Anexo 4 – Folha de Registo de Ocorrência 
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Anexo 5 – Folhetos  
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Anexo 6 – Power Point “Alimentação dos idosos” 
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Anexo 7 – Power Point “Delírio e Demência” 
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Anexo 8 – Questionário 
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Anexo 9 – Plano de Evacuação 

 

 



 

DIREITOS, 

PRINCÍPIOS E  

VALORES DO  

CUIDAR 

Elisabete Figueiredo  

CET—GERONTOLOGIA 

 

 

Os Direitos fundamentais do ser huma-

no, têm origem nos princípios e valores 

a ter em conta quando cuidamos do 

outro. 

O cuidar do outro, exige que sejam 

promovidos e garantidos a todos os 

residentes, famílias, colaboradores, 

especialistas, dirigentes e todos aqueles 

que estão envolvidos na prestação de 

um serviço aos idosos 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
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Telef: 238494015 
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a.a.nespereira@gmail.com 

 

 



 

 

• Direito à integridade  e ao desenvolvi-

mento; 

• Direito à liberdade de expressão; 

• Direito à liberdade religiosa; 

• Direito a uma vida, sexual e social. 

 

• Dignidade 

• Respeito 

• Individualidade 

• Autonomia 

• Possibilidade de escolha 

• Privacidade e Intimidade 

• Confidencialidade 

• Igualdade 

 Possibilidade de Participar 

 

A fragilidade que frequentemente 

motiva a escolha para estar institucio-

nalizado, não retira à  pessoa a capa-

cidade de exercício dos seus direitos. 

Não deve ser motivo para o utente 

se sentir diminuído, ao contrário  o 

cuidador deve alertá-lo e incentivá-lo 

para a necessidade de assegurar o 

exercício da suas capacidades  

 

 

DIREITOS FUNDAMENTAIS           PRINCÍPIOS E VALORES        O CUIDAR               



 

Nota (importante): Caso se verifique que a alteração do utente necessita de assistência 

imediata é favor socorre-lo.    

Registo DE OCORRÊNCIAS - Passagem de turno   

Data / Hora 

Estado Do Utente 

(Assinale com um “x”) 

 

Nome ________________________________ 

 

Descrição da alteração 

 

Ass. 

 Funcio. 

Ass. Responsável  

(Data/Hora) 

Tomei Conhecimento Normal Alterações 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



   

 

 

Registo de OCORRÊNCIA e informação 

Data / Hora 

Estado Do Utente 

(Assinale com um “x”) 
INFORMAÇÃO 

Ass. 

Responsável  

Ass. 

Funcionárias 
Normal Alterações 

07/08/09 13h00  X   

 A alimentação da D. Delfina passa a ser 

triturada.  

Por motivo de chamada de atenção por parte dos 

familiares, agradeço que durante a noite a quando 

do toque das campainhas, seja prestado o serviço 

solicitado, ao respectivo utente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Informação 

Data  Maria Delfina do Coito Araújo Saraiva 
O Responsável 

Assinatura 
 

Assinatura das 

funcionárias 

Tomei 

Conhecimento 
 

 

 

17 de Setembro 

de 2010 

 
- Deve efectuar levante durante todo o dia, excepto se 

houver mau estar da parte da utente; 

 

- Verificar e registar temperatura; 

 

- Todos os alimentos devem ser triturados; 

 

- Deve beber 1 litro de água ao longo do dia. 

 

- Medicação só chega sábado à tarde: 

 

Nitradisc 5 – Coloca às 9h e retira às 21h 

 

Motilium – 1 ao peq. Almoço 1 ao almoço 1 ao Jantar 

 

Lanzogastro – 1 em jejum 

 

Tecnosal – 1 ao almoço 1 ao jantar  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Data 
Pressão 

Arterial 

Freq. 

Cardíaca 
Temp.ºC Glicemia Peso Observações 

__/__/__ 
      

__/__/__ 
      

__/__/__ 
      

__/__/__ 
      

__/__/__ 
      

__/__/__ 
      

__/__/__ 
      

__/__/__ 
      

__/__/__ 
      

__/__/__ 
      

__/__/__ 
      

__/__/__ 
      

__/__/__ 
      

__/__/__ 
      

__/__/__ 
      

__/__/__ 
      

__/__/__ 
      

Registo de Sinais Vitais  

 

Nome: ___________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/___ 

Folha de registo nº___ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Historial Clínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

S 

O 

P 

Relatório Clínico Diagnostico 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Folha de Relatório Clínico e Diagnostico 

 

Nome:_________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/___ 

Folha de registo nº___ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 
Cuidado de enfermagem 

prestados 

Avaliação 

Obs. 

Rubrica 

Enf.ª 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Folha de registos de cuidados de enfermagem 

 

Nome: __________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/___ 

Folha de registo nº___ 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outros: ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Medicamentos Jejum 
Peq. 

Almoço 
Almoço Lanche Jantar  Deitar 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Terapêutica Farmacológica e Outras 

 

Nome: ____________________________ Data de nascimento: ___/____/___ 



Registo de Ocorrência 

Nº Ocorrência Data Assinatura 
Tomei 

conhecimento 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Acidentes 

Domésticos 

QUEDAS 
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Elisabete Figueiredo  

CET—GERONTOLOGIA 

“É a consequência de qualquer 

acontecimento, que leve o indiví-

duo a cair ao chão contra a sua 

vontade” 

 

Estes acidentes, mesmo os menos 

graves, podem debilitar a saúde 

do idoso, pois o organismo não 

está preparado para recuperações 

rápidas, como o das pessoas de 

menor idade. 

 

 



- Lesões nos tecidos moles: feridas, 

hematomas e roturas 

- Fracturas: anca, fémur, úmero, 

punho, costelas e crânio 

- Internamento 

- Imobilização 

- Incapacidade física e psicológica 

- Morte 

 

 

 

CONSEQUÊNCIAS     CAUSAS MAIS FREQUENTES   MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Subir a um banco ou uma cadeira 

- Andar sobre pavimentos molha-

dos ou encerados, ou andar somen-

te de meias 

- Andar sobre tapetes sem superfí-

cie anti-derrapante 

- Usar calçado largo 

- Obstáculos na passagem, por ex. 

entre o quarto e a casa de banho 

- Má iluminação 

- Soleiras das portas desniveladas 

com o chão 

- Banheira ou chuveiro sem barras 

de apoio ou tapete antiderrapante 

 

- Usar calçado mais justo ao pé e 

evitar chinelos abertos 

- Colocar tapetes com forro anti-

derrapante 

- Não comprar móveis com rodas 

e posicioná-los de forma a não 

embater neles 

- Colocar barras de apoio no chu-

veiro ou banheira 

- Colocar tapete de borracha no 

chuveiro ou banheira 

- Manter as passagens sem obstácu-

los 

- Iluminar as passagens que utilizar 

- Colocar corrimão nas escadas, os 

degraus com o mesmo nível 
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    a.a.nespereira@hotmail.com     

a.a.nespereira@gmail.com 

Entende-se por violência, o conjunto de 

comportamentos abusivos, que violam 

os direitos fundamentais ou de aliena-

ção Social que implica retirar à pessoa a 

capacidade de raciocinar por si. 

 

Os idosos são vitimas de diversas for-

mas agressão: abusos físicos que deixam 

marcas visíveis, nomeadamente fractu-

ras, hematomas, ferimentos e  outros…; 

 

Maus tratos psicológicos que podem 

levar o idoso a um estado neurótico e 

consequentemente a psicoses; estado 

este que leva o idoso a remeter-se ao 

silêncio, por medo de represálias e pos-

teriormente a culpabilizar-se.  

Definição de Violência 

VIOLÊNCIA 

 

FÍSICA 

E 

PSICOLÓGICA 

Elisabete Figueiredo  
CET—GERONTOLOGIA 

mailto:a.a.nespereira@hotmail.com
mailto:a.a.nespereira@gmail.com


FACTORES E INDICADORES DE RISCO DE VIOLÊNCIA 

INDICADORES 

Alimentação - Não respeitar os 

gostos ou preferências do idoso, 

não ter em conta as necessidades 

dietéticas, servir uma alimentação 

pouco variada…; 

Vestuário - Não respeitar a vonta-

de do que o idoso quer vestir, e por 

vezes não o mudar quando necessá-

rio; 

Confinamento - Os idosos são 

isolados e mobilizados sem razão 

tornando este acto em tortura; 

Saúde - Descurar a necessidade de 

prestar cuidados de saúde, omitindo 

alterações e queixas…; 

Cuidadoras - Por vezes é recruta-

do pessoal não qualificado e em 

número reduzido; 

 
 

Espaço Físico - Nem sempre é o adequado 

às necessidades do idoso verificando-se 

inexistência de conforto; 

Privacidade - São muitas vezes privados de 

privacidade devido aos quartos duplos sem 

divisórias, privação no tempo necessário para 

as necessidades fisiológicas. 

Aspectos Físicos - Tratar os idosos de 

forma violenta; 

Comunicação - Agressão verbal, sofrendo 

por vezes ameaças; 

Abuso Financeiro - São por vezes 

roubados e é-lhes cobrado dinheiro em troca 

de bens alimentares; 

Medicação - Administrada em doses 

incertas e horários descontrolados. 

 
 
 

FACTORES 

 

 Idade avançada; 

 Fracos recursos económicos; 

 O isolamento social; 

 Reduzido nível educacional; 

 A debilidade funcional; 

 O abuso de substâncias; 

 Historial anterior de violência; 

 Frustração ou exaustão; 

 Limitação cognitiva. 

 

 

 

 



Delírio
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DELÍRIO

 Mais complexo e perfeito que
qualquer computador, o
sistema nervoso regula o
funcionamento interno do
organismo, controla e coordena
os movimentos do corpo e,
através dos diferentes sentidos,
a relação do indivíduo com o
meio ambiente.

 E, como se isto não fosse
suficiente, é também a sede das
funções intelectuais e emotivas.

 É tão delicado, que os seus
milhões de células essenciais,
os neurónios, já estão presentes
ao nascer e não voltam a ser
renovados durante toda a vida.

INTRODUÇÃO
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DELÍRIO

 Quando se regista uma lesão no

cérebro, perde-se a função

correspondente, pois cada

hemisfério cerebral tem o seu

papel particular. O hemisfério

esquerdo está relacionado às

funções da linguagem e o

hemisfério direito a operações

visuo-perceptivas. Assim logo que

haja lesão, há efectivamente

destruição e morte das células.

 O cérebro pode ser afectado por

um número muito considerável de

causas com resultados muito

diversos.

Introdução (cont.)
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DELÍRIO

Esses resultados, que são 

sinais e sintomas de lesão 

cerebral, constituem os 

elementos que nos orientam 

no diagnóstico das patologias 

que iremos referir.

DELÍRIO E DEMÊNCIA

Introdução (cont.)
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DELÍRIO

O delírio é uma perturbação  
potencialmente reversível que 
costuma aparecer de maneira 

súbita.

Diminui a capacidade para 
prestar atenção, a pessoa está 

confusa, desorientada e é 
incapaz de pensar com clareza.



DELÍRIO

Delírio

O delírio pode 
começar por se 
manifestar de 

imensas e 
variadas 

maneiras, facto 
que leva à 
dificuldade 
extrema de 

reconhecer a 
doença. 

O 
comportamento 
de pessoas em 

estado de delírio 
é muito variável, 

mas parece-se 
com o de uma 

pessoa 
embriagada. 



DELÍRIO 

 Lesões primárias ou 

metastáticas

 Infecção

 Traumatismo e outros 

agentes físicos 

(radiação)

 Epilepsia

 Doenças 

degenerativas

 Fármacos

 Infecção

 Insuficiência cardíaca 
ou respiratória 
(hipoxemia, 
hipercapnia)

 Alterações metabólicas

 Alterações 
hidroelectrolíticas

 Alterações de eliminação 
(retenção urinária ou de 
fezes)

Directas – Sistema Nervoso 
Central

Indirectas

Causas do delírio



DELÍRIO

Outras

Causas do delírio 

(cont.)

 Síndrome de abstinência  de álcool, ansiolíticos

e   opióides.
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DELÍRIO

Sintomas do delírio :

» Incapacidade de prestar atenção, (as pessoas com delírio       
não conseguem concentrar-se, daí a dificuldade em 
assimilar informação nova e recordar factos recentes).

» Perdem o sentido do tempo, ficam confusas em relação à 
sua localização.

» Pensam de maneira confusa, divagam e tornam-se 
incoerentes.

» Chegam a perder o seu sentido de identidade (nos casos 
mais graves). 



DELÍRIO

Sintomas do delírio: 
(cont.)

» Podem sentir-se assustadas por 
alucinações nas quais crêem ver 
coisas ou pessoas que não existem. 

» Algumas tornam-se paranóicas, 
(chegam a acreditar que lhes estão 
a acontecer coisas estranhas). 



DELÍRIO

Reacções

Algumas pessoas tornam-se tão caladas e retraídas 
que aqueles que as rodeiam podem não se aperceber de 

que se encontram em estado de delírio; 

Outras tornam-se muito agitadas e procuram fazer 
desaparecer as suas alucinações, ou então ficam 

extremamente agressivos, atingindo todos em redor. 



DELÍRIO

Quando o delírio é 
causado por 

drogas, é frequente 
o comportamento 

alterar-se de 
diferentes 

maneiras conforme 
a droga consumida. 



DELÍRIO

Pessoas 
intoxicadas com 

soníferos 

Pessoas 
intoxicadas 

com 
anfetaminas

Pode durar 
horas, dias ou 

muito mais 
tempo

A pessoa com delírio, pode cair num sono 
agitado e, conforme a causa pode progredir 
para um estado de coma.

dependendo da intensidade do mesmo 
e das circunstâncias médicas da 

pessoa. 

podem tornar-se 
agressivas e 
hiperactivas.

tendem a ser 
muito retraídas.



DELÍRIO

Diagnóstico

O Delírio 

Pode ser consequência de muitas doenças graves 

(algumas das quais podem ter um desenlace 

rápido e mortal), os médicos procuram 

determinar a sua causa o mais cedo possível. 
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DELÍRIO

Investigação

Do médico

História médica do 
doente

Nas pessoas idosas, 
procuram diferenciar o 

delírio da demência, 
através da análise da sua 
função mental habitual. 

Amigos, familiares 
e outros 

observadores

Fármacos, drogas e  
álcool

Interroga pessoal 
da urgência

Objectos 
significativos, 
embalagens de 
medicamentos, 

drogas..

A informação pode 
vir da polícia

Após a 
investigação irá 

diagnosticar

Processo de Investigação



DELÍRIO

Testes de 
diagnóstico

O médico efectua 
um exame físico 

completo

Leva a cabo uma 
punção lombar para 

obter líquido   
cefalorraquidiano

para a sua análise.

Presta uma atenção 
especial aos reflexos      

neurológicos

Solicita análises 
de sangue

Radiografias 



DELÍRIO

TRATAMENT
O

O 
tratamento 
do delírio 

depende da 
causa 

subjacente. Começa por se 
tratar a causa 

sempre que 
possível. Como já 

foi dito, a 
etiologia do 

delírio é 
frequentemente 
multifactorial

Há causas 
que são 

reversíveis, 
nomeadamen
te fármacos e 
desidratação.Os valores 

anormais de 
sal e de 

minerais em 
sangue 

mediante a 
regulação de 
líquidos e de 

sais. 

Em caso de 
infecção, os 

médicos 
tratam com 
antibióticos.

A febre com 
outros 

fármacos.



DELÍRIO
Deve ser 
feita uma 
revisão 

cuidadosa 
da 

medicação

Os fármacos 
que não são 
essenciais 
devem ser 
suspensos. 

se tem a dor 
controlada, 

deve 
reduzir-se a 

dose 

Corrigir a 
desidratação  

pois vai permitir 
a eliminação de 

metabolitos
tóxicos

O tratamento 
farmacológico é 
indicado para 

reduzir a agitação, 
tratar alucinações 

permite uma melhoria 
das ilusões e 

restabelecer os 
padrões do sono.  

Tratamento

Leva a 
melhoria 

das funções 
cognitivas



DELÍRIO

 O delírio pode expressar uma
forma especial de concepção
de si mesmo e do mundo, que
o separa e o divide dos outros.

 Também há formas de delírio
com sentido coerente,
traduzindo uma necessidade
de afirmação tal que levou
doentes a afirmarem,”Eu
construo o meu próprio
mundo, a fim de superar tudo
o que é lamentável”; “Você
pode dizer o que quiser da
realidade , eu, acho-a
horrível” ; outro doente
afirmava à cerca do seu
mundo delirante, “Esta é a
minha vida, a minha
liberdade a minha meta.”

Conclusão
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DELÍRIO

O mundo delirante é 
raramente mais belo do que o 
mundo comum para os outros, 
no entanto, por vezes atinge-se 
no delírio um mundo mais feliz, 
ainda que pelo preço de um 
isolamento psicótico.

O doente com o seu delírio,
comunica-nos

 a destruição da sua
existência, do seu próprio
ser e do seu mundo,

 o estar a ser dominado pelas
pessoas, pelas coisas que são
veneno para a sua
existência ameaçada e
fragilizada.

Através do delírio, o doente
define-nos a sua realidade vital.

Conclusão
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DELÍRIO

O estado de espírito pode

modificar a sua concepção do

mundo.

 Para quem está triste, o

mundo surge-lhe cinzento e

pesado, deserto e vazio, não

tendo outra visão.

 Para quem está alegre o

mundo surge-lhe numa

perspectiva, mais feliz, mais

acolhedora.

Há que evitar o isolamento,

visto que este aspecto leva á

formação de delírio nos seus

mais variados aspectos.

Conclusão
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DELÍRIO

Conclusão

Apenas faremos justiça ao 

doente, se reconhecermos esta 

realidade vital, que é 

propriamente sua, e a tomarmos 

a sério em vez de a afastarmos 

como «delírio» ou como 

«imaginação». Com esta atitude 

rejeitamos o doente, 

empurrando-o para a sua solidão  

enterrando-o cada vez mais na 

doença. 

 A nossa ajuda psicológica em

conjunto com a administração

dos fármacos poderá ser

vantajosa pois o doente precisa

sentir-se enquadrado na

sociedade, amado e respeitado

pelos outros.
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DELÍRIO

Muito obrigado pela  Vossa Atenção





DEMÊNCIA

 Introdução

 O organismo envelhece, transforma-se e vai 
perdendo progressivamente as suas faculdades. 
Em cada pessoa, este processo tem um ritmo 
diferente. Há quem, ainda  estando em óptimas 
condições físicas, perca as faculdades mentais, por 
ex. a memória.

 À medida que os anos passam, essas alterações 
vão-se acentuando.



DEMÊNCIA

 É do conhecimento de todos, que na demência, há 
uma degeneração das capacidades mentais da 
pessoa que se traduz em: desorientação, perda 
progressiva de memória e pouca capacidade de 
concentração.



DEMÊNCIA
 Demência

 Demência - definição

 Causas

 Demências

• Reversíveis 

• Não reversíveis

 Base biológica da demência

 Sintomas 

 Diagnóstico

 Tratamento

 Estimulação de pessoas

Demênciadas
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DEMÊNCIA
• Consiste numa 

perda das 
funções 
cognitivas, 
incluindo 
memória, 
capacidade de 
raciocínio e de 
julgamento.

• É um declínio 
progressivo nas 
habilidades 
intelectuais e 
sociais que 
afecta as 
actividades 
quotidianas. 

DEMÊNCIA

• É sobretudo 
uma patologia 
do 
envelhecimento, 
reflectida no 
acentuado 
aumento da sua 
prevalência nos 
grupos etários 
mais idosos. No 
entanto, é uma 
questão ainda 
não totalmente 
clarificada, pois 
pode ocorrer  
também em 
jovens. 

DEMÊNCIA

• A demência ou 
síndrome 
demencial, é a 
expressão 
clínica de 
múltiplas 
entidades 
patológicas. 

• É um conjunto 
de sinais e 
sintomas 
concomitantes, 
e não o nome de 
uma única 
doença. 

DEMÊNCIA



DEMÊNCIA

Demência (cont.)

• É um problema sério de 
saúde pública, com 
impacto importante em 
milhões de pessoas 
afectadas e nas suas 
famílias.



DEMÊNCIA

Muitas enfermidades 
podem causar 

demência. 

Algumas  são causadas 
por doenças 

neurológicas  específicas 
e podem ser tratáveis.

Outras, no 
entanto, são 
irreversíveis.

CAUSAS DE 
DEMÊNCIA



DEMÊNCIA
CAUSAS DE DEMÊNCIA

Doença de 
Alzheimer

Demência 
fronto-
temporal

Demência 
com 
corpos de 
lewy

Demência 
vascular
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DEMÊNCIA

Demências  

Reversíveis

Demências Não reversíveis

Preveníveis Não preveníveis

Doenças endócrinas 

(tiróide, paratiróide, 

supra-renal)
Vascular Doença de Alzheimer

Infecciosas (sífilis, 

brucelose, meningite 

tuberculosa)
pós-traumática

Demências fronto-

temporais

Neoplásica  (tumores 

primários e secundários 

do SNC).

Associada à infecção pelo 

vírus HIV

Demência com corpos de 

Lewy

Tóxica (Metais pesados, 

alumínio, cobre e álcool) Doença de Parkinson

Doenças de Priões

(Creutzfeldt-jakob)



DEMÊNCIA

A base biológica da demência Dentro e entre estas células viajam 
dúzias de mensageiros químicos -
neurotransmissores, hormonas e 
factores do crescimento. 

Permitem que cada neurónio 
troque informações com os seus 
vizinhos numa vasta rede de 
comunicações. 

O cérebro tem centenas de 
biliões  de células nervosas 
(neurónios), cada uma podendo 
ter milhares ou centenas de 
milhares de conexões com 
outros neurónios. 
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DEMÊNCIA
A base biológica da demência  (cont.)

Em algum lugar deste complexo 

sistema encontra-se a causa

da demência. Acredita-se que 

a demência altere o pensamento 

e a memória afectando a 

transferência de informação entre os neurónios.



DEMÊNCIA

Sintomas da Demência

 Quer ocorra repentina ou gradualmente, a 

demência causa muitos sintomas 

incapacitantes, e nem sempre é detectável 

logo desde o início, confundindo-se  muitas 

vezes com depressão.



DEMÊNCIA

Sintomas da Demência

 As demências são resultado de um processo 

degenerativo cerebral.

 A falta de suprimento sanguíneo adequado para o 

cérebro, ocasionada por múltiplos derrames, pode levar 

a um processo demencial.

 O cérebro passa a receber menor irrigação, menor 

quantidade de oxigénio e nutrientes, causando a atrofia e 

a morte de algumas regiões cerebrais.
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DEMÊNCIA

Sintomas da Demência (cont.)

Existem três graus de demência:

Demência ligeira ou leve

Demência Moderada 

Demência Grave ou severa.
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DEMÊNCIA

Demência ligeira ou leve

 Nesta primeira fase, é necessário um exame 

comparativo para avaliar como a pessoa era antes e 

como está agora, a fim de se estabelecer a gravidade 

dos danos.

 Nesta fase podem ocorrer 

Vários sintomas.



DEMÊNCIA

Sintomas da Demência ligeira ou leve

• Quando lhe fazem uma pergunta, repete 
várias vezes a resposta.

• Esquece os factos recentes, lembrando 
melhor os passados

Perturbação da 
memória 

• Irrita-se com facilidade, está muito 
vulnerável,

Mudança da 
personalidade 

• Começa por desconfiar de tudo e de todos, 
imaginando que todos falam dele.Desconfiança

• Nada o satisfaz, torna-se impaciente e 
insatisfeito, resistente a qualquer mudança.Impaciente



DEMÊNCIA

Demência Moderada

 Nesta fase, os aspectos mencionados

tornam-se mais evidentes,

deixando a pessoa mais limitada.

 Com o agravamento destes aspectos

podem surgir outras manifestações.
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DEMÊNCIA

• A pessoa sai de casa e não consegue 
voltar, acha a sua casa estranha.

• Não consegue orientar-se quanto ao dia, 
mês, hora. 

Piora a orientação 
espácio-temporal

• Abraça um desconhecido, abre a roupa, 
tira sapatos, etc.Comportamentos 

inadequados

• Deixa o fogão aceso, torneiras abertas, 
rádio e televisão ligados.Descuido das 

actividades diárias

• Não se penteia, veste-se mal, não toma 
banho, não lava os dentes, e não se 
alimenta

Descuido do próprio 
aspecto, higiene e 

alimentação

Sintomas da Demência moderada



DEMÊNCIA

Demência Grave

 Nesta última fase, a pessoa 

deve ser totalmente ajudada, 

pois não terá condições de se 

manter sozinha.

 Geralmente nesta fase avançada da demência

o doente depende totalmente de terceiros, devido 

ao agravamento galopante e irreversível  da 

doença.
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DEMÊNCIA

• É incapaz de assegurar as actividades de 
vida diária, inclusive higiene e alimentação.

Descuido total de si 
próprio

• A pessoa não sabe onde está, desorienta-
se e acaba por perder-se, não 
reconhecendo o caminho para casa.

A orientação é nula

• Repetição de palavras geralmente 
incompreensíveis, irrita-se facilmente, 
confunde tudo.

Aumento da confusão

• Incontinência de fezes e de urina 
especialmente de noite e altera o ritmo do 
sono, sentindo agitação, apatia, 
alucinações e agressividade.

Incontinência e 
alteração do sono

• Na fase terminal, o doente fica acamado, 
sem reacção para nada, sem comunicação 
verbal, mas o seu afecto continua.

Fim da memória

Sintomas da Demência Grave
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Diagnóstico

 A falta de memória é o primeiro sintoma 

no qual se fixam os familiares, ou o 

médico.



DEMÊNCIA

• Diagnóstico

Os médicos
efectuam o
diagnóstico
através:

Perguntas 
feitas ao 

doente ou 
familiares

Realização 
de uma série 

de perguntas, 
ás quais 

atribuem uma 
pontuação 

determinada

Provas
neuropsicoló
gicas para
averiguar o
grau de
incapacidade.



DEMÊNCIA

Doenças,    
Hipertensã

o e 
diabetes

Idade da 
pessoa

Diagnóstico

Início e 

evolução 

dos 

sintomas

História 

familiar



DEMÊNCIA
 Diagnóstico

 Na avaliação da demência devem

excluir-se os seguintes aspectos:

Valores anormais de electrólitos no sangue

 Infecções

Um défice de vitaminas

Uma intoxicação por medicamentos

Uma depressão

médicos tentam encontrar uma causa da 

deterioração mental, susceptível de 

tratamento;



DEMÊNCIA

Diagnóstico (cont.)

 Procedimentos habituais

 Verificação da medicação

 Análises habituais ao sangue

 Tomografia axial computorizada (TAC)

 Ressonância magnética (RM)
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DEMÊNCIA
Tratamento

De modo geral, as demências são incuráveis.

 Medicamentos eficazes para algumas pessoas, 

poderão provocar graves efeitos secundários.

 No caso particular da Doença de Alzheimer, o 

medicamento “ibuprofeno” é útil  no atraso da mesma, 

quando esta é moderada.

 A demência causada pela repetição de ictus 

(multienfartes) não tem tratamento embora a sua 

progressão possa ser retardada com o controle da 

hipertensão e diabetes.
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DEMÊNCIA
Tratamento

 Quando a perda de memória é causada por 

depressão, os antidepressivos e acompanhamento 

médico podem ser eficazes ainda que 

transitoriamente.

 Sabe-se que uma gama extensa de

medicamentos, vitaminas e suplementos

nutricionais foram administrados, no

entanto foram infrutíferos.

 Apesar do estado da demência ser crónico e a função 

intelectual não poder ser restabelecida, as medidas de 

apoio podem ser de grande utilidade.
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DEMÊNCIA

Medidas de apoio que ajudam no tratamento

 Relógios e calendários grandes, para melhor orientação.

 Proporcionar um ambiente animado e alegre, com 

poucos estímulos novos e com actividades calmas.

 Actividades diárias simples.

 Orientação e apoio contínuo.

 Conservar-lhe a auto-estima.

 Evitar repreender o doente.
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DEMÊNCIA
Estimulação

 A maneira mais eficaz de fazer com que o doente tenha 

a qualidade de vida, a aceitação e a inserção na família 

e na sociedade, propomos estimulação.

 A estimulação é o melhor meio para minimizar os efeitos 

negativos do envelhecimento e levar as pessoas a 

viverem em melhores condições afectivas e sociais.

 Devemos estimular o doente a nível: psicológico, social e 

físico.



DEMÊNCIA

 Estas actividades 
proporcionam:

 Afecto

 Auto-estima

 Memória

 Atenção

 Capacidade de tomar 
decisões

 Capacidade de adaptação 
a novas situações

Estimulação psicológica



DEMÊNCIA

 A estimulação social tem 

como base:

 Comunicação

 Intercambio afectivo

 Convivência

 Sentimento de 

pertencer (sentir-se 

respeitado, valorizado 

e aceite nos grupos de 

convívio.

Estimulação Social

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.babyboomercaretaker.com/images/senior-care/Aging-dementia-personality-change.jpg&imgrefurl=http://www.babyboomercaretaker.com/Spanish/senior-care/Aging-dementia-personality-change.html&usg=__STkfmjGP0S0Yoo4a0Z82jWQ5JbU=&h=342&w=456&sz=50&hl=pt-PT&start=326&tbnid=7OcpMQMUNijx6M:&tbnh=96&tbnw=128&prev=/images?q=delirio+s+demencia&gbv=2&ndsp=20&hl=pt-PT&sa=N&start=320


DEMÊNCIA

 A estimulação física é feita 

com o objectivo de 

proporcionar:

 Aquisição e manutenção 

de destreza física

 Melhorar a motricidade

 Trabalhar as articulações

 Trabalho de musculação

 Oxigenação 

 Estimulação nervosa

Estimulação física
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DEMÊNCIA

Conclusão
 Concluímos que qualquer uma destas patologias 

e os seus consequentes transtornos dificultam a vida do doente e do 

cuidador. Provoca danos irreparáveis, sendo importante o apoio 

técnico e familiar para aliviar ambas as partes.

 Para uma boa avaliação do paciente Demênciado, a sua doença, a 

sua família e os seus cuidadores, são especialmente importantes.

 Neste tipo de situação é fundamental, (mais do que nunca) o quadro 

“PACIENTE-FAMÍLIA-TÉCNICOS-CUIDADORES.
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DEMÊNCIA
Conclusão (cont.)

Frequentemente, os cônjuges ou outros membros da família 
fornecem os cuidados quotidianos às pessoas com demência.

 À medida que a doença piora as pessoas tendem a 
necessitar de mais cuidados. Isto pode exigir muito dos 
prestadores de cuidados, e pode afectar-lhes a saúde física e 
mental, a vida familiar, o trabalho e as finanças. 

 Tratar um paciente com demência é muito caro, quer viva a 
pessoa em casa, quer num lar onde lhe prestem cuidados. 

 O impacto económico da demência é grande, crescendo 
rapidamente. Isto deve-se ao custo directo dos cuidados de 
enfermagem, assim como aos custos indirectos, tais como a 
perda dos proventos pelos doentes e seus familiares.
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DEMÊNCIA
Conclusão (cont.)

 Um aspecto muito importante e difícil, é o facto de

estarmos a lidar com uma doença progressiva,

incurável, incapacitante, cuja luta está perdida.

 No entanto, será uma grande vitória, podermos

diminuir o sofrimento da pessoa ao longo da

doença que vai piorando, e aliviar a carga

emocional e de sofrimento da família,

proporcionando-lhe menos trabalho, menos culpa

e mais ajuda e interacção.
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Questionário de satisfação para clientes 

Identificação da Organização: Associação dos Amigos de Nespereira 

Data: 30 de Novembro de 2010 

 

Idade:______ 

Sexo:______ 

Objectivos da aplicação do questionário: 

A aplicação deste questionário tem como objectivo, melhorar a qualidade do serviço 

prestado na instituição, aos utentes residentes, de ambos os sexos, com idades 

compreendidas entre os 68 e 98 anos.  

É fundamental a colaboração dos clientes no referido questionário, para que 

possamos criar novas alternativas e prestar um serviço de qualidade e eficaz.   

Pretende-se para cada uma das questões a opinião clara e sincera por parte do 

cliente. Este questionário é de natureza confidencial e anónima, contando apenas a 

idade e o sexo dos clientes. 

NOTA: AS QUESTÕES FORAM ADPTADAS AO CONTEXTO DA 
ORGANIZAÇÃO E SEUS INTERVENIENTES. 

 



1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito. 

1. Imagem global da organização 

Satisfação com… 
Grau de Satisfação Registe aqui as suas sugestões 

de melhoria 1 2 3 4 5 

Está satisfeito com a estadia no Lar       

Como classifica o relacionamento com os 
outros residentes 

      

Em relação à alimentação incluindo dietas 
como classifica este serviço 

      

Em relação ao serviço prestado considera 
que existe igualdade de tratamento  

      

Como considera a capacidade e 
autonomia por parte dos colaboradores 
da área do atendimento para resolver as 
situações imprevistas 

      

Sente que os colaboradores e dirigentes 
se preocupam consigo 

      

Envolvimento dos colaboradores na 
prestação de serviços a fim de garantir a  
qualidade de vida dos clientes 

      

1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito. 

2. Envolvimento e participação  

Satisfação com… 
Grau de Satisfação Registe aqui as suas sugestões 

de melhoria 1 2 3 4 5 

As suas sugestões são levadas em 
consideração  

      

Como classifica o tratamento de roupas       

As instalações encontram-se limpas e 
arrumadas 

      

As cuidadoras que lhe prestam os 
serviços fazem-no de forma profissional e 
humanizada 

      

Sente que respeitam a sua privacidade e 
intimidade 

      

Sempre que solicita um serviço ou a 
atenção de algum colaborador, sente 
eficácia na resposta 

      

Tem facilidade em contactar com a 
equipa técnica e com os membros da 
direcção 

      

 

 

 

 

 



1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito. 

3. Acessibilidade  

Satisfação com… 
Grau de Satisfação O que falta para que o seu grau 

de satisfação seja 5? 1 2 3 4 5 

As instalações do lar estão bem 
localizadas 

      

O espaço exterior é adequado às 
necessidades dos residentes 

      

Em relação aos horários: 

Das refeições, das visitas… 
      

Quando pretende uma informação sem 
que esta esteja relacionada com o lar  
como classifica o atendimento 

      

Tem fácil acesso a todas as áreas da 
instituição 

      

Como avalia as instalações       

Os quartos       

A sala de convívio       

As casas de banho        

Como considera o ambiente no geral       

As actividades promovidas são do seu 
agrado 

      

Sente que é compreendido pelos 
colaboradores 

      

A nível de assistência médica e 
acompanhamento 

      

O acesso aos serviços de saúde 
permitem-lhe sentir-se em segurança 

      

1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito. 

4. Produtos e serviços 

Indicador 
Grau de Satisfação O que falta para que o seu grau 

de satisfação seja 5? 1 2 3 4 5 

Satisfação global com os produtos 
utilizados 

      

Satisfação global dos serviços prestados       

Clareza da informação       

Qualidade dos esclarecimentos 
prestados por parte do acompanhante 

      

Qualidade do relacionamento 
cuidador/cliente 

      

Qualidade dos produtos/serviços 
(correspondência com o esperado) 

      

Tempo de resposta às solicitações       

Tempo de resposta às reclamações       

Muito obrigado pela sua colaboração. 



 Conclusão: 

 No âmbito do questionário de satisfação de clientes, aplicado no Lar de idosos 
da Associação Amigos de Nespereira, e após a análise das respostas, concluímos 
que, no que diz respeito à imagem global da organização, a maioria de respostas 
foram de um grau muito satisfatório. 

 No que diz respeito ao grau de satisfação com o envolvimento e participação 
na vida da instituição, a maioria das respostas revelaram um grau de muito 
satisfatório. 

 A nível da acessibilidade, o grau de satisfação é no geral de muito satisfatório. 
Também a nível de produtos e serviços prestados, todas as respostas demonstram 
que os clientes se encontram muito satisfeitos. É importante salientar que na última 
resposta deste grupo todos responderam que nunca reclamaram. 

 Perante a análise deste questionário, tendo em conta que o grau de satisfação 
da maioria dos clientes é de muito satisfeitos, propomos que sejam os colaboradores e 
elementos do órgão directivo, a inovarem a prestação de serviços, criando novas 
alternativas, prestando um serviço de qualidade e eficácia. 

 



PLANO DE EVACUAÇÃO 

Associação dos Amigos de 

Nespereira



Introdução

A importância da existência do plano de evacuação possibilita à

Direcção desenvolver acções de preparação e prevenção, tendo em conta o

eventual envolvimento numa situação de emergência em caso de

incêndio.

O principal objectivo do plano será a evacuação do edifício sem

que os intervenientes entrem em pânico, e sejam postos em segurança o

mais rapidamente possível. Para que tal aconteça, é necessário que todos

os colaboradores e dirigentes conheçam perfeitamente o plano, de modo a

que em situação de emergência não se verifiquem hesitações, atropelos

ou descontroles emocionais.



Identificação e características da 

instituição

Nome: Associação dos Amigos de Nespereira

Residência para idosos – IPSS

Tipo de ocupação: Permanente – Diurna/Nocturna



Localização geográfica

Avª Casas do Rio, 5

Freguesia: Nespereira

Concelho: Gouveia

Distrito: Guarda

Entradas de acesso:

• Estrada Nacional Nº 17

• Estrada Municipal (por São Paio)

• Estrada Municipal Gouveia -

Nespereira



Distância e tempo da instituição aos 

pontos de socorro

Bombeiros de Gouveia  5Km – 6 minutos

GNR  3Km – 4 minutos

Centro de Saúde de Gouveia  4Km – 5 minutos



Descrição das instalações

Edifício isolado 1 piso

R/ch: Sala de estar, sala de 
jantar, Cozinha, 

Lavandaria, WC’s, Quartos, 
Serviços Administrativos, 

Gabinete de apoio



1

1 - Sala de estar

2 - Bar

3 – WC’s

4 – Sala de banhos

5 – Lavandaria

6 – Quartos

7 – Sala de jantar

8 – Cozinha

9 – Despensa de apoio

10 – Serviços administrativos

11 – Gabinete de apoio

12 – Hall de entrada

2
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6

6
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6
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6 6
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Extinto
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a de 

fogo

Saída



Pessoal interveniente

13 colaboradores:

• manhã – 6 (8h-16h)

• tarde – 5 (14h-18h)

• final de tarde – 2 (18h-22h)

• noite – 2 (22h-9h)

Utentes:

26 em regime diurno

22 em regime nocturno

Visitantes:

Diariamente – cerca de 10 a 18 pessoas

Hall de entrada, Sala de 

estar e quartos



Procedimentos de evacuação em situação 

de emergência

 Corte do abastecimento de gás

 Corte da energia eléctrica

 Organização e divisão dos colaboradores:

• alerta das autoridades competentes;

• orientação dos idosos com capacidade locomotora para local seguro (posto 

médico);

• evacuação dos idosos incapacitados;

• verificar presença de todos no local seguro;

• tentativa de extinção do foco de incêndio através da utilização dos 

extintores;

•retirar veículos automóveis do estacionamento;

• informar e solicitar apoio a familiares de utentes residentes na 

freguesia;

• prestação de primeiros socorros aos intervenientes.



Contactos em caso de emergência



Conclusão

É fundamental que todos os colaboradores tenham

conhecimento do plano de evacuação da instituição e que com

regularidade, reúnam de forma a estudá-lo e melhorá-lo, mantendo

presente a sua importância, a fim de que cada um esteja preparado

para agir em situação de emergência. Tendo em conta que aos

colaboradores cabe zelar pelo bem-estar e segurança de todos.

É fundamental manter a calma e transmiti-la aos utentes.
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