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Resumo 

O presente relatório de estágio enquadra-se na Unidade de Formação (750 horas) da 

Técnico Superior Professional de Gerontologia da Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda e tem como finalidade 

apresentar, descrever, analisar e refletir sobre o contexto onde decorreu o estágio, as 

ações/atividades principais desenvolvidas, assim como as estratégias e metodologias 

utilizadas no decurso do mesmo. 

O estágio decorreu na Santa Casa da Misericórdia de Almeida em Almeida, de 26 de 

fevereiro a 29 de junho de 2018, e permitiu a identificação de circunstâncias e 

caraterísticas do envelhecimento e os fatores biopsicossociais relacionados com as 

mesmas; o conhecimento do funcionamento da resposta social em questão; a observação 

sobre os papeis e práticas profissionais do técnico superior profissional de gerontologia, 

assente em referenciais científicos, técnicos, pedagógicos e éticos. Nele consta ainda o 

conjunto de competências (conhecimentos, aptidões e atitudes) aplicadas/mobilizadas no 

decorrer do estágio, entre outras, a participação no apoio psicossocial aos idosos 

(cuidados pessoais, nutrição e alimentação, atividades instrumentais da vida quotidiana, 

planeamento e acompanhamento das atividades de desenvolvimento pessoal e social). 

 

 

Palavra-Chave: estágio, técnico superior profissional de gerontologia, envelhecimento 

ativo, idoso, higiene, alimentação. 
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Introdução 

 

O presente relatório foi realizado no âmbito do Curso Técnico Superior Profissional de 

Gerontologia, da Escola Superior de Comunicação, Educação e Desporto no Instituto 

Politécnico da Guarda. 

Sendo este curso direcionado para o apoio aos idosos nas suas 

realizar o estágio num local dedicado a esse propósito. 

Para realizar o estágio escolhi a Santa Casa de Misericórdia de Almeida, uma instituição 

composta por 4 valências. Um lar de acamados, uma unidade de cuidados continuados, 

um jardim de infância e um lar de terceira idade. O estágio foi realizado no lar de terceira 

idade. 

O presente relatório tem como intuito explicar a minha função durante o estágio, qual o 

papel do gerontólogo na vida do idoso e quais as funções que lhe competem. 

Durante o estágio foram aplicados os conteúdos lecionados ao longo dos dois anos letivos. 

O estágio proporcionou uma oportunidade para conhecer os idosos que estão em 

instituições, fazer parte das suas rotinas, ajudá-los nas suas necessidades e perceber os 

seus gostos e desejos. 

O relatório está dividido em três capítulos, para uma melhor compreensão do mesmo. No 

primeiro capítulo é feita uma introdução ao envelhecimento populacional que se faz sentir 

hoje em dia. Irá também ser abordado o papel do Técnico Superior Profissional de 

Gerontologia e em que modo este pode ser benéfico na vida do idoso, e na instituição. 

No segundo capítulo do relatório é feita a apresentação da instituição onde foi realizado 

o estágio, quais os seus objetivos (anexo I), qual a sua história e de que forma pode ser 

uma grande ajuda para a população idosa. 

No último capítulo do relatório são abordadas as atividades realizadas na Santa Casa da 

Misericórdia.  
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Neste estágio foram traçados objetivos para serem cumpridos durante o estágio, que 

permitiram uma integração mais eficiente na instituição e também uma aplicação daquilo 

que foi ensinado durante os semestres passados.  

Os principais objetivos consistiram em colaborar nas atividades lúdicas, colaborar nas 

atividades de higiene pessoal, ter conhecimento de técnicas de atendimento a utentes e 

familiares. (Anexo I). 

Para a realização deste relatório foram utilizadas pesquisas na internet, livros e 

documentos facultados pela instituição. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I - Envelhecimento Populacional e o papel de um Técnico 

Superior Profissional de Gerontologia  
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1. O Envelhecimento Populacional  

O nosso país é cada vez mais envelhecido, e com a descida cada vez mais acentuada da 

natalidade, bem como os avanços da medicina e a esperança média de vida cada vez mais 

elevada, logo, a nossa população tende a envelhecer. 

Devido ao envelhecimento acentuado da nossa população surgem inevitáveis 

consequências, como por exemplo o aumento do grau de dependência dos nossos idosos. 

O idoso há alguns séculos atrás era visto como alguém importante no leito familiar, 

alguém com um grau elevado de sabedoria, com muitos anos de experiência e que poderia 

ensinar à geração seguinte a arte do seu ofício. Este vivia com a sua família e era uma 

importante fonte de ajuda em qualquer situação familiar. 

Com a revolução industrial (século XVIII) e com a entrada da mulher no mercado de 

trabalho, o papel do idoso sofreu alterações. Este deixou de ser visto como alguém útil 

para a sociedade e passou a ser um encargo que a maioria das famílias não quer ter.  

 Com esta mudança foi necessário apostar na criação de instituições que pudessem 

satisfazer as necessidades dos idosos. No entanto essas instituições são vistas como locais 

, os idosos institucionalizados 

 

As famílias, hoje em dia, não têm tempo, condições, ou até mesmo paciência, para cuidar 

do idoso, daí optarem por deixar ao encargo das instituições essas tarefas. 

Assim sendo, o idoso ao ver-se num novo ambiente, sem apoio familiar, desenvolve 

sentimentos de frustração, tristeza, solidão e medo. 

Por estas razões, o idoso sente-se atormentado ao ver a sua privacidade invadida por 

forma sem estarem confortáveis com isso. 

Com a população envelhecida a crescer cada vez mais, novas oportunidades aparecem 

todos os dias para trazer aos idosos uma melhoria de vida apostando num envelhecimento 

ativo. Este é definido como um processo de otimização de oportunidade para a saúde, 

participação e segurança no sentido de aumentar a qualidade de vida durante o 

envelhecimento. 
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 Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o envelhecimento ativo assenta em 

três pilares: 

 Na sua participação na sociedade fazendo-o sentir-se útil; 

  Na saúde, permitindo realizar diagnósticos que determinam uma melhor 

qualidade de vida; 

 Na segurança fazendo-o sentir-se menos sozinho e frágil. 
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2. Técnico Superior Profissional de Gerontologia  

A gerontologia é uma ciência focada no estudo da pessoa idosa, e no processo que é 

a velhice. 

De acordo com o Diário da República,( Diário da República, 2.ª série  N.º 13  20 

de janeiro de 2016) o Gerontólogo deve contribuir para o bem-estar da pessoa idosa 

respondendo às suas necessidades quotidianas no que se refere ao estado de saúde, 

cognitivo e emocional, proteção e assistência social bem como participar ou 

coordenar os serviços de gestão dos equipamentos de apoio a esta população. 

O Técnico Superior Profissional de Gerontologia é um profissional que atua em todos 

os aspetos da vida da pessoa idosa contribuindo para uma vida saudável. Este 

, 

como por exemplo, higiene pessoal, alimentação, locomoção, ajudando sempre o 

idoso a manter a sua autoestima e a sua agilidade para estimular a movimentação. 

As tarefas acima descritas podem ser classificadas como tarefas principais; no 

entanto, existem tarefas acessórias que têm um papel igualmente importante para o 

idoso, como por exemplo, conversar, incentivar na participação de atividades, e 

incorporar a atividade física e contribuir para a manutenção de uma vida social ativa. 

Tanto as tarefas acessórias como as tarefas principais têm um papel importantíssimo 

na vida do idoso, pois ajudam-no a manter a sua sanidade tanto mental como física. 

O Técnico Superior Profissional de Gerontologia deve possuir certas competências 

que lhe permitam atuar junto da população idosa em todas as suas componentes quer 

sejam biológica, psicológica ou social. 

Para este profissional poder interagir com a população idosa necessita de possuir um 

certo perfil que lhe permita satisfazer todos os aspetos da vida de um idoso, este perfil 

contém, entre outras, as seguintes características, (que constam no artigo do Diário da 

República acima descrito). 

 Ser saudável, para poder apoiar/acompan  

 Ser tolerante, compreendendo os momentos de fraqueza, medo ou 

insegurança que acompanham a vida do idoso; 
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 Ser observativo, podendo notar qualquer mudança na vida do idoso, quer seja 

física ou psicológica; 

 Ser respeitoso, para qualquer pessoa na instituição e acima de tudo para com 

o idoso; 

 Responsável; 

 Cumpridor de qualquer tarefa que seja pedida para realizar; 

 Ser paciente especialmente para com idoso; 

 Ser motivador, empenhado e mostrar iniciativa nas atividades realizadas. 

2.1 Áreas de atuação do Técnico Superior Profissional de Gerontologia  

Irão ser apresentadas algumas áreas de atuação do Técnico Superior Profissional de 

Gerontologia. Este profissional tem um vasto leque de possibilidades de atuação perante 

a população idosa. 

2.1.1 Higiene Pessoal 

Na prestação de cuidados de higiene deve sempre estar presente a aprendizagem e a 

transferência de conhecimentos, e ter sempre em mente a promoção da autonomia do 

idoso. Para que este se sinta mais á vontade, o colaborador deve explicar ao utente sempre 

que possível aquilo que vai fazer, como e porquê requisitando a sua ajuda sempre que 

possível. 

 Na higiene pessoal, faz parte eliminar a sujidade visível, mas faz também parte cortar as 

unhas, lavar as mãos, e escovar os dentes. A higiene pessoal passa também por dormir 

pelo menos 8 horas por dia para o corpo poder estar relaxado e preparado para enfrentar 

os desafios do dia a dia. No caso do idoso a higiene pessoal é de extrema importância 

para evitar o aparecimento de infeções ou até mesmo úlceras de pressão. Ao hidratar a 

pele diariamente provoca o melhoramento da circulação sanguínea e impede que se 

formem problemas capilares. 

A higiene capilar deve ser executada pelo menos uma vez durante a semana para evitar a 

formação de problemas nessa zona. 

Os pés são uma parte do corpo de extrema importância no idoso, principalmente se este 

for diabético. Estes devem ser lavados regularmente e secos minuciosamente, 
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especialmente entre os dedos e devem ser hidratados para prevenir o aparecimento de 

problemas, nomeadamente aqueles causados por fungos ou bactérias. 

A saúde oral é outro aspeto preocupante no idoso, devido á perda de dentes ou utilização 

de próteses dentárias, a higienização dos dentes ou próteses deve ser encorajada para que 

os idosos a realizem sozinhos, se os mesmos não forem capazes de realizar estas tarefas 

cabe ao cuidador assegurar a boa higienização oral. 

Por fim os olhos devem ser limpos com soro fisiológico ou até mesmo pôr umas gotas 

para manter os olhos hidratados e livres que qualquer lixo que possa perturbar a visão do 

idoso. 

Para o duche é necessário um carrinho que contenha, toalhas, gel de duche, champô, 

pente, corta unhas, gilete, esponja, e se o idoso for dependente é necessária uma cadeira 

especializada que permita dar banho ao idoso sentado. 

Para a higiene do dia a dia, na instituição eram utilizados paninhos para se poder fazer a 

higiene das partes íntimas do idoso, todos os dias de manhã os idosos são limpos nas suas 

partes íntimas, nas axilas, e lavam também a cara, com um paninho diferente para cada 

região do corpo, e depois de vestidos são penteados. 

Em cada muda de fralda também são usados paninhos para realizar a sua higiene. 

 

2.1.2. Alimentação 

A alimentação num idoso pode ajudar a melhorar a qualidade de vida. O idoso para fazer 

uma alimentação adequada não deverá saltar nenhuma refeição, o ideal será fazer uma 

refeição leve a cada 3 horas. A alimentação de um idoso deve ser rica em ferro para 

prevenir a anemia, cálcio pois ajuda a manter os ossos saudáveis por mais tempo.  

Deve ser consultado um nutricionista para adequar a alimentação ao idoso em questão 

(anexo II), cada pessoa é diferente e o organismo reage de diferentes formas, deve 

também ser respeitada qualquer doença ou restrição alimentar que possa afetar a saúde 

do idoso. 

Nos idosos não basta fazer uma alimentação adequada, como também é preciso ter 

atenção às várias restrições que impeçam a alimentação, como por exemplo: 
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 A perda de dentes ou a utilização de próteses pode dificultar a capacidade de 

mastigar certos alimentos, como por exemplo carne. 

 Uma redução das secreções do estômago e do intestino prolonga o tempo da 

digestão tornando-a mais difícil. 

 A diminuição da sensação de sede influencia na perceção de quando é 

necessário beber água. 

2.1.3 Hidratação  

A hidratação no idoso é um dos pontos mais importantes, se não for o mais importante, 

pois o nosso corpo é composto por 74 % de água, e na velhice tende a perder-se bastante 

líquidos. 

O corpo do idoso sofre várias alterações entre elas está a hipodipsia, que é a diminuição 

do número e sensibilidade dos recetores responsáveis pelo controlo da sede, ou seja, o 

idoso não sente a necessidade de beber água. 

Esta desidratação pode provocar graves problemas na saúde do idoso, os rins podem 

começar a falhar e pode desencadear uma série de eventos prejudiciais para o idoso. 

É recomendado que seja feito o consumo de água entre refeições, até mesmo quando não 

sentir sede. 

Na instituição onde realizei o estágio, fui muitas vezes a responsável pela hidratação dos 

idosos, fora das refeições era distribuída água pelos idosos duas vezes ao dia, uma depois 

do pequeno-almoço, e a outra a seguir ao lanche, apesar de muitos dizerem que não 

tinham sede, com um pouco de conversa todos eles bebiam água. 
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2.1.4 Deslocação  

A deslocação no idoso é algo que se torna cada vez mais difícil devido á perda de massa 

muscular e ao aparecimento de vários problemas. 

O aparelho locomotor é composto por tendões, músculos, e ossos que nos permitem 

deslocar e realizar as tarefas do dia-a-dia. Como o idoso passa a maior parte do seu tempo 

inativo é bastante importante estimular o indivíduo para a realização de exercício físico, 

no entanto quando o idoso está sentado a sua postura deve ser ajustada para aquele em 

que o corpo não fique sujeito a nenhum stress, a região lombar deve estar encostada na 

poltrona, as pernas devem fazer um ângulo de 90º graus e os pés devem estar totalmente 

assentes no chão. 

A deslocação de um idoso na maior parte das vezes é feita com o auxílio de uma bengala, 

andarilho ou um tripé que providência auxílio/equilíbrio que permite ao idoso 

movimentar-se. 

Existem, no entanto, idosos que se encontram acamados, nesse caso é necessário ter 

especial atenção à posição do idoso, uma vez que, este não pode estar deitado sempre 

para o mesmo lado, pois pode provocar o aparecimento de úlceras de pressão devido ao 

peso do corpo estar a assentar sempre do mesmo lado. Num doente acamado é importante 

fazer rotação do mesmo de duas em duas horas, para prevenir esse tipo de lesões, deve 

também ser aplicado um colchão anti escaras e uma cama articulada para dar mais 

conforto ao idoso.  

2.2 A Animação dos Idosos e a sua importância nos dias de hoje 

A animação do idoso é constituída por um conjunto de passos que levam a uma vida mais 

ativa e criativa, que os encoraja a reentrar na comunidade e a sentirem-se úteis. 

A animação de idosos é definida como a maneira de o animador atuar em todos os campos 

e promover o desenvolvimento da qualidade de vida dos mais idosos, sofrendo um 

estímulo constante da sua vida mental, física e afetiva. 
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Algumas características referenciadas em, JACOB, L. (s.d.) Animação de idosos. Porto: 

Ambar, são: 

 Criar um estado de espírito, uma dinâmica que permita que haja uma boa relação 

entre o idoso e o colaborador; 

 Centrar-se sempre sobre as necessidades, os desejos, e os problemas vividos e 

permitir que o idoso sugira diferentes tipos de exercícios que lhe sejam mais 

fáceis ou que lhe agradem mais por o fazerem lembrar de algo agradável; 

 Tentar preservar ao máximo a autonomia do idoso, pedindo ajuda nas pequenas 

tarefas, que este possa realizar; 

 Respeitar as diferenças, quer sejam étnicas, culturais ou religiosas; 

 Promover a autonomia e a qualidade de vida; 

 Respeitar o idoso quanto á sua individualidade, capacidades, potencialidades, 

hábitos, interesses e expectativas. 

Na animação de idosos existem, no entanto, várias dificuldades que fazem com que os 

idosos não se sintam á vontade ou que percam o interesse na atividade que estão a realizar. 

O maior erro que se pode cometer é infantilizar o idoso, ou seja, colocar os idosos a 

realizar atividades que são próprias para as crianças, existem atividades para crianças que 

os idosos podem beneficiar, no entanto, não é correto pela parte do colaborador falar com 

o idoso como se fosse um bebé, ou quando o idoso faz alguma tarefa é correto felicitá-lo 

mas, não como se fosse uma criança a fazer algo pela primeira vez. 

Antes de aplicar qualquer atividade ou plano é necessário realizar uma avaliação 

psicológica, social e física para se adequar ao idoso e às suas limitações. 

É muito importante também incentivar o idoso a participar por vontade própria e ter o 

incentivo para propor atividades que este gostaria de fazer. 

Na entidade onde foi realizado o estágio, existia uma animadora sociocultural que era 

responsável por planear as atividades e recolher o material que fosse necessário para a 

realização das mesmas. 
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3. Santa Casa da Misericórdia e o seu papel na vida do Idoso 

Segundo o site http://www.misericordiadealmeida.com/missao.html  a primeira casa da 

misericórdia a ser implementada foi em lisboa pela rainha D. Leonor no ano de 1498.Foi 

criada na sé de lisboa com a ajuda de alguns fiéis cristãos, como o povo tinha a invocação 

de nossa senhora, este começou a denomina-  

Esta confraria estava formada por irmãos católicos, de entre os quais existia um provedor 

que era eleito entre os irmãos e que servia de exemplo em todas as ocasiões, por isso, o 

provedor tinha de se apresentar como um homem honrado, de autoridade, virtuoso, de 

boa fama e muito humilde e paciente. 

Este provedor era ajudado por dozes conselheiros/oficiais que eram eleitos anualmente, 

eram estes que administravam a irmandade e a confraria. 

Aos conselheiros eram distribuídos os cargos de escravidão, como por exemplo, 

mordomo de capela, visitadores de hospitais, das cadeias e qualquer outro local onde 

houve-se doentes pobres. 

Sendo a Santa Casa da Misericórdia, uma instituição cristã, a sua missão assenta nas 

catorze obras de misericórdia: 

 Dar de comer a quem tem fome; 

 Dar de beber a quem te sede; 

 Dar pousadas aos peregrinos e aos pobres; 

 Curar os enfermos 

 Visitar os encarcerados e os doentes; 

 Vestir os nus; 

 Enterrar os mortos; 

 Dar bom conselho; 

 Castigar com caridade os que erram; 

 Consolar os tristes; 

 Perdoar as injúrias; 

 Sofrer com paciência as fraquezas do próximo; 

 Redimir cativos; 

 Rogar por deus pelos vivos e pelos defuntos. 
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A missão da Misericórdia de Lisboa inclui duas disposições, as necessárias para a 

realização de todas as formas de assistência, garantido a boa administração dos seus bens 

e o espírito de justiça máximo com que a assistência era praticada, com a maior 

meticulosidade na escola dos irmãos, do provedor e dirigentes de cada ano, selecionados 

entre todas as classes sociais, na mais racional e séria democracia. 

A Santa Casa da Misericórdia que foi criada em 1498, continua com a sua missão de 

ajudar quem precisa, esta está espalhada pelo país inteiro e continua a ajudar a população 

mais necessitada. 

A Santa Casa da Misericórdia apresenta várias propostas que permitem uma ajuda mais 

abrangente, como por exemplo, apoio domiciliário para dar de comer a quem tem fome, 

a creche para tomar conta das nossas crianças, uma unidade de cuidados continuados para 

permitir o apoio 24 horas. 

Estas valências, entre outras, permitem á Santa Casa melhorar a qualidade de vida da 

população mais carenciada que necessitam de apoio e acompanhamento. (Informação 

cedida pelo site da Santa Casa da Misericórdia de Almeida). 
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3.1 Santa Casa da Misericórdia de Almeida 

A Santa Casa da Misericórdia de Almeida foi criada por D. Manuel I, em 11 de dezembro 

de 1520, a pedido de um morador que pretendia doar dinheiro para a sua criação. 

Quando a primeira casa da Santa Casa foi construída por volta de 1528, foi construída 

também uma capela de S. João. Ambas as construções foram destruídas com as guerras 

da restauração, deparados com esta situação, houve necessidade de construir todo um 

novo conjunto de edifícios que eram compostos, por uma igreja que estava anexada a um 

hospital com equipamento condigno e corpo clínico com diversas competências, visto 

que na naquela época a vila de Almeida tinha uma população civil bastante expressiva e 

um contingente militar de vários regimentos. 

No edifício onde originalmente se situava o hospital, devido às suas pobres condições por 

causa da guerra, foi remodelado e transformado num lar de grandes dependentes, que 

possui uma ocupação de 17 utentes. Mesmo ao seu lado, a igreja foi totalmente renovada, 

anexo á igreja foi construído duas dependências funerárias (velório e sala de estar). 

No ano de 1979, a administração com o apoio dos idosos decide construir um único 

edifício, onde fosse possível instalar um jardim-de-infância e um lar de idosos/centro de 

dia de ambos os sexos. Por a administração querer construir um único edifício foi possível 

juntar algumas valências como por exemplo, a cozinha, lavandaria, entre outros, 

poupando meios económicos, materiais e humanos. 

No entanto hoje, a creche conta com novas instalações independentes do lar, nas antigas 

instalações da creche depois de algumas obras foi adaptado essa área para serem 

instalados quartos para idosos, o que promoveu um aumento da capacidade deste. 

A atual administração adquiriu as ex-instalações do externato Frei Bernardo de Brito, com 

a finalidade de construir uma unidade de cuidados continuados, obra que já está completa 

e em pleno funcionamento. 
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3.2 Santa Casa da Misericórdia de Almeida: funções, valências e 

missão 

A resposta Social Estrutura Residencial Pessoas Idosas (ERPI) destina-se a acolher 

pessoas idosas de carácter permanente ou temporário, com maior risco de perda de 

independência ou autonomia e, tem como objetivo principal contribuir para a 

estabilização e retardamento do processo de envelhecimento e promover estratégias de 

valorização, de autonomia pessoal e social e expressem livremente a sua vontade em 

serem admitidas. 

A Santa Casa da Misericórdia apresenta várias valências que permitem um apoio enorme 

à comunidade almeidense, tanto para os idosos como para as crianças. 

 Lar 3º idade: 

Este lar tem capacidade para 64 utentes, contém todos os equipamentos exigidos pela lei 

que permite o cuidado dos seus utentes. 

Podem-se contar com os seguintes espaços: 

 Jardim exterior espaçoso; 

 Boas acessibilidades; 

 Auditório com mais de 100 lugares destinados a festas e ações de formação; 

 Capela; 

 Várias salas de convívio e de atividades; 

 Vasta equipa multidisciplinar; 

Dentro da equipa multidisciplinar fazem parte: 

 Socióloga/diretora técnica; 

 Fisioterapeuta; 

 Nutricionista; 

 Animadora sociocultural; 

 Técnico auxiliar de serviço social; 

 Enfermeira; 

 Médico; 

 Encarregados e agentes de geriatria.  

(Anexo III) 
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 Lar dos grandes dependentes: 

Este lar situa-se no centro da vila de Almeida, e tem a capacidade para 17 utentes este 

lar é mais pequeno que o lar da terceira idade, uma vez que, é somente utilizado para 

pessoas com nível de dependência muito grande. 

Contém boas instalações e o equipamento necessário para a realização das tarefas 

diárias. Os colaboradores são técnicos da área social e da saúde 

 Apoio domiciliário: 

O apoio domiciliário é uma resposta social que permite a prestação de cuidados ao 

domicílio, uma vez que por qualquer motivo não seja possível realizar as atividades de 

cessidades 

básicas, prestando todo o tipo de cuidados retardando por mais tempo possível a 

institucionalização. 

Nesta valência são possíveis prestar os seguintes serviços: 

 Distribuição de refeições; 

 Tratamento de roupa; 

 Higienização pessoal e habitacional. 

 

 Creche 

A creche é um serviço socioeducativo que permite receber as crianças a partir dos 4 

meses de idade até aos 3 anos. É responsável pelo apoio pedagógico. 

Na Santa Casa da Misericórdia de Almeida a creche tem instalações separadas do lar, e 

o jardim de infância foi deslocado para as instalações onde se encontra a escola Dr. José 

Casimiro Matias. 
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 Unidade de Cuidados Continuados 

É uma unidade de internamento de carácter permanente ou temporário, que permite a 

prestação de serviços a pessoas com diferentes níveis de dependência e/ou com doenças 

ou processos crónicos. Esta valência conta com uma série de pessoal que proporciona 

atividades de manutenção e estimulação, conta também com cuidados de enfermagem 

diários, cuidados médicos, prescrição de fármacos e administração dos mesmos, 

cuidados de fisioterapia e de terapia ocupacional, animação sociocultural e apoio em 

 

3.3 O papel da Santa Casa na comunidade 

A Santa Casa da Misericórdia oferece à população uma série de serviços que promovem 

o bem-estar social, físico e psíquico. 

Esta casa rege-se por uma série de valores que promovem o bom ambiente entre a 

comunidade, estes valores são: 

 Humanização; 

 Qualidade; 

 Equidade; 

 Responsabilidade; 

 Participação; 

 Dignidade; 

 Tolerância; 

 Solidariedade. 

Com estes valores em mente, a santa casa da misericórdia oferece um vasto leque de 

serviços aos seus utentes, tais como: 

 Alojamento; 

 Alimentação, com cozinheiras qualificadas que são orientadas por uma 

nutricionista, providenciando uma alimentação equilibrada para cada idoso; 

 Cuidados de higiene, imagem e conforto, com uma equipa multidisciplinar 

pronta para ajudar o idoso em tudo o que este não consiga fazer sozinho; 

 Higiene dos espaços; 
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 Serviços de transporte, que são providenciados para que o idoso se possa 

deslocar a qualquer consulta/exames; 

 Administração de fármacos; 

 Cuidados de fisioterapia, contando com uma fisioterapeuta três vezes por 

semana para ajudar os idosos a recuperar/manter a autonomia do idoso; 

 Tratamento de roupa, com uma lavandaria bem equipada; 

 Atividades de animação sociocultural, que com o apoio de uma animadora 

sociocultural são realizadas atividades que permitem melhorar a relação dos 

idosos, ajudar à sua integração no dia a dia da instituição e ocupar o dia dos 

idosos; 

 Capela, que é utilizada para a realização de missas; 

 Auditório, para atividades que incluem idosos e crianças; 

 Serviços de enfermagem, com uma enfermeira diária que permite cuidar dos 

idosos, avaliando os sinais vitais, procede ao tratamento de feridas e controla 

doenças como a diabetes. 

Toda a informação referente ás valências da Santa Casa da Misericórdia de Almeida 

foi cedida pela mesma na forma de Website e/ ou panfleto referente á instituição 

(http://www.misericordiadealmeida.com/missao.html). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II- Estágio 
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1. Objetivos do Estágio 

O estágio teve início no dia 26 de fevereiro, com uma duração total de 750 horas, que 

terminou no dia 29 de junho de 2018. 

Antes do estágio se iniciar foram propostos objetivos para serem alcançados durante o 

mesmo que foram: 

 Incentivar á participação. 

 Colaborar nas atividades lúdicas e recreativas. 

 Apoio/acompanhamento na alimentação do idoso. 

 Conhecer as práticas profissionais e os planos específicos individuais. 

 Colaborar nas atividades de higiene pessoal e conforto do idoso. 

 Apoiar nas técnicas de mobilização. 

 Ter conhecimentos de técnicas de atendimento a utentes e familiares. 

 Dominar algumas técnicas de gestão de conflitos. 

 Ter conhecimentos das normas de higiene presentes na instituição. 

 Colaborar nas atividades de estimulação física e mental aos utentes mais 

dependentes. 

 Saber elaborar uma ficha de avaliação diagnóstica, um programa de acolhimento 

e os procedimentos de elaboração de um processo individual. 

 Sensibilizar para a problemática do idoso e participar nas ações de sensibilização. 

(Anexo I) 
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1.1 Atividades 

Na Santa Casa da Misericórdia de Almeida existe um sistema que permite a toda a gente 

saber que atividades irão ser realizadas, como e porquê. (Anexos IV, V) 

Este sistema, que se encontra no Plano de Atividades 2018 da Santa Casa da Misericórdia 

de Almeida, (Anexos IV, V) permite que todos os colaboradores possam estar informados 

do que se passa na instituição podendo ajudar nas atividades que decorrem. 

1. A tertúlia: Esta categoria permite aos idosos abordar temas da atualidade, 

mantendo-os informados da atualidade e permite aos idosos opinar sobre estes 

assuntos. 

2. Meios de informação: Esta categoria é ótima para o jornal de parede, que é 

elaborado por os idosos, consiste na recolha de histórias de vida, provérbios, 

adivinhas e lendas. 

3. Manualidades e pintura: Este tipo de atividades permite aos idosos utilizar a sua 

motricidade fina para fazer colagens, pinturas de desenhos alusivos á época, que 

são utilizados para o jornal de parede, pintura com a utilização das mãos. 

4. Visualização de filmes/documentários/fotos. 

5. Atividades físicas: Esta atividade permite aos idosos manter a sua mobilidade, ou 

recuperá-la, os exercícios são realizados com o auxílio de diversos materiais, 

como por exemplo, bolas, arcos, tubos, balões. 

6. Atividades de fisioterapia: acompanhados de uma fisioterapeuta os idosos 

realizam exercícios de reabilitação. 

7. Jogos de estimulação: estes jogos permitem aos idosos exercitar a memória, 

alguns dos jogos implementados são, jogo do anel, identificação de imagens, 

números e formas geométricas, reconhecimento visual e por fim exercícios de 

nomeação/associação. 

8. Comemoração dos dias festivos: nesta categoria os idosos assistem ou 

participação nas várias atividades alusivas ás festividades. 

9. Passeios/visitas: sempre que seja possível são organizadas saídas para os idosos 

poderem usufruir de outros espaços, contacto com outras pessoas, e 

experienciarem diferentes atividades. 
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1.1.1 Atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

Ao longo do estágio realizei atividades (Anexo VI) que contribuíram para o conforto dos 

idosos, tais como: 

 Auxiliar na higiene pessoal, que consiste em ajudar no banho, nas mudas da fralda, 

nas deslocações á casa de banho, e ajuda na rotina matinal, lavar a cara, pentear, 

lavar os dentes; 

A higiene pessoal da pessoa idosa requer utensílios que nos permitem efetuar estas 

rotinas da melhor forma e com o maior conforto para o idoso. A maior parte destas 

rotinas são efetuadas pela manhã. Para o banho do idoso são necessárias pelo menos 

duas toalhas, um gel de duche, um champô uma esponja e uma cadeira especializada 

para os idosos que já não têm mobilidade suficiente para se deslocarem até á área de 

banho. Para esta função são sempre necessárias duas pessoas pois não é possível dar 

banho a um utente dependente sozinho, pois correm o risco de o idoso cair e provocar 

uma grande lesão.  

O idoso é colocado na cadeira especializada, é despido e é deslocado para a casa de 

banho onde a água já está temperada ao gosto do idoso. Os auxiliares lavam o idoso 

certificando-se que todo o seu corpo é lavado e, depois do banho, limpo em condições. 

Quando o idoso sai do banho depois de ser limpo e hidratado é vestido e penteado e 

levado para o refeitório para tomar o pequeno-almoço. 

 Ajuda da alimentação dos idosos mais dependentes e/ou acamados. 

O idoso dependente e/ou acamado que não se consegue alimentar sozinho é sempre 

alimentado por uma funcionária em primeiro lugar, pois permite ao idoso comer com 

calma. De seguida os restantes utentes são dirigidos para a sala de refeições e cada 

um senta-se no lugar designado sendo depois distribuída a medicação (apenas dada 

por pessoas autorizadas) e posteriormente é distribuída a refeição a cada idoso.  
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 Deslocação dos idosos na instituição e ajuda na transferência dos idosos mais 

debilitados do refeitório, para a sala, para os quartos, etc. 

 

A deslocação dos idosos para qualquer parte da instituição deve ser efetuada com 

cuidado e se o idoso for dependente deve ser efetuada sempre por duas pessoas, o 

idoso de manhã é deslocado do seu quarto para a sala das refeições, depois de 

acabar a refeição é levado para a sala de convívio, onde passam a maior parte do 

seu tempo. Antes do lanche os idosos dependentes são levados á casa de banho 

para efetuarem a sua higiene e aqueles que completamente dependentes são 

levados para os seus quartos para efetuar essa higiene. Por fim, depois do jantar 

os idosos são todos acompanhados aos seus quartos e as funcionárias presentes 

ajudam o idoso a acomodar-se para passar a noite. 

 

 Distribuição da água entre refeições, para evitar a desidratação. 

A hidratação é muito importante especialmente nesta idade. Entre o almoço e o lanche 

e o lanche e o jantar é distribuído um copo de água por todos os idosos. Por vezes é 

necessário falar um bocadinho com eles e explicar porque devem beber água mesmo 

que não tenham sede.  

 

 Ajuda na preparação dos lanches e pequenos-almoços. 

 

Por vezes as cozinheiras requisitam a ajuda das estagiárias para pôr o pão na mesa 

ou a fazer as tigelas do pão migado permitindo-nos assim entender um pouco da 

dinâmica da cozinha. 

 

 Ajuda na preparação do refeitório para as diferentes refeições. 

 

A maior parte do meu estágio foi passado no refeitório, onde auxiliava os idosos 

nas suas deslocações de/e para o refeitório e depois de acabada a refeição ficava 

a ajudar a funcionária a retirar a louça das mesas e preparar o refeitório para a 

refeição seguinte. 
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 Distribuição da medicação, com a supervisão da encarregada que estava sempre 

presente. 

 

Para poder entender melhor a distribuição dos medicamentos, por vezes, a 

funcionária supervisionava a minha distribuição dos medicamentos, que estavam 

todos identificados com o nome e o número da fila onde o idoso estava situado. 

 

 Medição de sinais vitais e glicemias, como está referido acima sempre com a 

supervisão da encarregada/enfermeira. 

 

A medida da glicemia é feita pela manhã quando o utente está em jejum e antes 

do jantar, é medida a glicémia e registada numa folha mensal, com o nome do 

utente e os dias do mês, bem como as refeições do dia em que foi medida, neste 

caso, de manhã e antes do jantar. 

Para efetuar esta medição são utilizadas lancetas descartáveis, tiras de medição e 

um aparelho portátil. 

 

 Auxiliar as colaboradoras no levante, a deitar e a vestir os idosos. 

 

Para esta atividade, como já referi mais acima no relatório, são necessárias sempre 

duas funcionárias para assegurar que o idoso está seguro e bem posicionado caso 

seja preciso deslocar o idoso. 

 

 Participação nas atividades lúdicas, e na sua preparação. 

 

Estas atividades, também conhecidas como animação sociocultural, são 

organizadas por uma animadora sociocultural que planeia as atividades para o mês 

inteiro juntamente com a diretora do serviço. Durante o estágio foram várias as 

atividades que desenvolvi com a ajuda da animadora sociocultural, algumas destas 

atividades foram lembranças para o dia do pai, dia da mãe, dia da mulher, 

decorações para a peça de teatro, entre outros. 
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 Ajuda na substituição de alguns pensos e na reposição de lancetas, tiras de 

glicémia, cálcio entre outros. (sempre com a autorização e supervisão da 

enfermeira). 

 

Com a supervisão do enfermeiro auxiliei na reposição dos pensos, das lancetas e 

na organização semanal da medicação. 

 

 Acompanhamento de idosos ao centro de saúde para consultas de rotina, ou 

realização de pensos. Acompanhamento de uma idosa a Pinhel ao oftalmologista 

 

Estas tarefas foram realizadas ao longo do estágio, uma vez que o edifício do 

centro de saúde era ao lado do lar da terceira idade. 

 

 Acompanhamento das colaboradoras na distribuição de roupa e limpeza ao 

domicílio de alguns utentes exteriores à instituição. 

 

Existem sempre duas colaboradoras que se deslocam ao domicílio de utentes 

exteriores e que recolhem roupa suja e entregam roupa limpa. São elas também as 

responsáveis por mudar os lençóis à cama e fazer a limpeza da casa. 

 

 Receção das visitas dos utentes. 

 

Durante o horário de visitas, é necessário tocar à campainha do portão exterior. 

Por motivos de segurança, este portão só é aberto depois da visualização, através 

da câmara de vigilância, das pessoas. 

Essas visitas são recebidas na porta de entrada da instituição e são acompanhadas 

até à sala de visitas onde podem conversar com o idoso. 
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 Limpeza dos espaços da instituição. 

 

Todos os dias os espaços da instituição são limpos e arrumados permitindo um 

melhor ambiente e uma melhor higiene. todos os dias de manhã são feitas as camas 

e as roupas sujas dos idosos são postas em sacos para se levarem para a lavandaria. 

Entre o almoço e o lanche são lavados todos os corredores e todos os quartos dos 

idosos, permitindo assim que estes sequem sem que nenhum idoso corra o risco 

de cair. Depois da saída do enfermeiro são limpos o seu gabinete e o hall de 

entrada, no turno da noite é limpa a sala de atividades, uma vez que durante o dia 

não é possível visto que é onde os idosos passam a maior parte do seu tempo. 

 

 Ajuda na arrumação dos quartos e a fazer as camas. 

 

Durante o estágio pedi à supervisora que me permitisse fazer uma rotação de 

serviço passando assim por todos os postos podendo aprender o mais possível. 

Assim sendo, a seguir ao pequeno-almoço ia ajudar a fazer as camas e retirar as 

roupas sujas. retiram-se também as fraldas necessárias para a muda da tarde 

poupando assim um pouco de tempo visto que as funcionarias que fazem as camas 

passam por todos os quartos. 

 

 Elaborar uma ficha de avaliação diagnóstica e um programa de acolhimento. 

Esta ficha foi elaborada para perceber qual o nível de dependência da pessoa e se 

iria ser bem integrada na instituição. Permite também descobrir se essa pessoa 

tinha um bom apoio em casa ou não e se tem alguém que cuide dela.  
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Reflexão Final 

Com o decorrer deste estágio foi-me proporcionada uma oportunidade única que me 

ajudou a crescer como pessoa. 

Foram cumpridos todos os objetivos com sucesso e permitiram aplicar as técnicas que 

foram lecionadas durante as aulas. 

Esta aprendizagem só foi possível devido aos idosos que foram extremamente 

colaboradores e pacientes e também aos colaboradores que se disponham imediatamente 

para ensinar, e prestar auxílio sempre que fosse necessário. 

Durante o estágio foram apresentados alguns desafios/ dificuldades que me permitiram 

aprender a conseguir ultrapassá-las, uma delas surgiu quando a supervisora do estágio me 

destacou para ficar no refeitório durante todo o dia, (onde fiquei durante um mês inteiro) 

no entanto, eu fiz questão de com o devido respeito pedir se seria possível realizar uma 

rotação dando-me a oportunidade de passar por todos os serviços e aprender com cada 

um. Na minha opinião pessoal, foi uma experiência fantástica e enriquecedora que 

permitiu lidar com a população sénior de uma forma que eu nunca tinha presenciado. 

Em suma, posso concluir que o estágio foi bastante positivo e os meus objetivos foram 

alcançados. Espero no futuro vir a ser útil à sociedade apoiando a população idosa nas 

suas necessidades e fragilidades. 

. 
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Anexo I 

(Plano de estágio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Plano de estágio 
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Figura 2 Ementa 
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Figura 3 Jardim lar 3º idade Figura 4 Capela 

Figura 5 Expositores e agradecimentos Figura 7 Quarto individual 

Figura 6 Casa de banho privativa 

Figura 8 Quarto duplo 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Gabinete de Fisioterapia 

Figura 9 Refeitório 

Figura 14 Sala de estar 

Figura 10 Sala de atividades 

Figura 13 Sala de visitas 

Figura 12 Quarto triplo 



 
 

Anexo IV 

Figura 15 Cronograma de atividades semanais 
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Figura 17 Plano de atividades 2018 

Figura 16 Plano de atividade de janeiro a março 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 18 Atividades de abril a maio 

Figura 19 Atividades de junho a julho 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Atividades de agosto a outubro 

Figura 21 Atividades de novembro a dezembro e recursos 
necessários 
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Figura 23 Estante com jogos didáticos 

Figura 22 Ação de sensibilização com a GNR 

Figura 25 Comédia musical na Guarda 

Figura 24 Desfila temático 

Figura 26 Elaboração da prenda do dia do pai 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Exercícios de coordenação motora 
Figura 27 Comemoração dos santos populares 

Figura 30 Teatro elaborado para a semana santa 

Figura 29 Sessão de fisioterapia em grupo 



 
 

 

 

 

 

 

Figura 32 Atividades no exterior 2 

Figura 31 Atividades no exterior 


