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Resumo 

 

O atual Relatório de Estágio inclui-se na Unidade Curricular de Estágio, que corresponde 

às 750 horas da componente de formação “Em Contexto de Trabalho”, conforme 

estabelecido no plano de formação do Curso Técnico Superior Profissional 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 principais ações ou atividades 

desenvolvidas, bem como as estratégias e metodologias utilizadas ao longo do mesmo.  

 O estágio decorreu no Lar de idosos Nossa Senhora do Miradouro, entre 26 de fevereiro 

de 2018 a 13 de julho de 2018. Os 38 utentes da Instituição tinham idades compreendidas 

entre os 72 e os 103 anos. Em relação às atividades desenvolvidas, refira-se que as 

referentes à animação de idosos tiveram o acompanhamento/supervisão da técnica de 

animação sociocultural da Instituição. Foram igualmente realizadas atividades de higiene 

diária dos utentes e das instalações e, sempre que possível, apoiava os colaboradores da 

Instituição nos cuidados de saúde aos utentes. 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Idoso; Gerontologia; Estágio; Lar de idosos Nossa Senhora do 

Miradouro; Técnico Superior Profissional. 
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Introdução  

 

Este relatório decorre do estágio realizado no Lar de Idosos Nossa Senhora do Miradouro, 

localizado na cidade de Fundão, distrito de Castelo Branco. Foi uma experiência em 

contexto real de trabalho com a duração de aproximadamente 5 meses, perfazendo 750 

horas. Antes da realização deste meu percurso de aprendizagem, foi elaborado o plano 

de estágio (anexo I) conjuntamente com a Supervisora na Entidade de Acolhimento e a 

orientadora s do estágio. Neste documento foram elencados os seguintes objetivos para 

o estágio: 

Conhecer os processos normais de envelhecimento, avaliar os problemas, qualidade de 

vida e bem-estar dos idosos; 

Saber intervir na comunidade, junto dos idosos e prestadores de cuidados; 

Resolver problemas e introduzir sua prática diária; 

Avaliar o exercício profissional e promover o seu desenvolvimento tendo em 

consideração valores e atitudes de um profissional de cuidados de saúde. 

Assim, este relatório está dividido em três capítulos, apresentando o primeiro, a 

caraterização da cidade e da Instituição onde se realizou o estágio, o segundo trata da 

contextualização teórica, ou seja, explana alguns conceitos importantes para a 

concretização deste relatório e, por fim, o terceiro capítulo, apresenta uma breve 

caraterização dos utentes e descreve as atividades realizadas ao longo deste percurso.  

 

Por fim, na reflexão final apresenta-se uma autoavaliação do desempenho decorrente 

deste meu percurso no Lar de Idosos Nossa Senhora do Miradouro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I- Caracterização da 

instituição 
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1.1 Caracterização territorial referente ao Lar de idosos Nossa 

Senhora do Miradouro 1 

 

A Instituição Lar de idosos Nossa Senhora do Miradouro localiza-se na cidade de Fundão 

do distrito de Castelo Branco. 

O Distrito de Castelo Branco possui uma área de aproximadamente 1439,9km 2 e 

compreende 11 concelhos (figura 1): Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Fundão, 

Idanha-a-Nova, Oleiros, Proença-a-Nova, Penamacor, Sertã, Vila de rei e Vila Velha de 

Ródão. 

 Conta com cerca de 56 033 habitantes, sendo 26 671 do sexo masculino e 29 362 do 

sexo feminino, segundo dados do INE de 30 de junho de 2011. 

 Estes distribuem-se pelas 25 freguesias : Alcains, Almaceda, Benquerenças, Cafede, 

Castelo Branco, Cebolais de Cima, Escalos de Baixo, Escalos de Cima, Freixial do 

Campo, Juncal do Campo, Lardosa, Louriçal do Campo, Lousa, Malpica do Tejo, Mata, 

Monforte da Beira, Ninho do Açor, 

Póvoa de Rio de Moinhos, Retaxo, 

Salgueiro do Campo, Santo André 

das Tojeiras, São Vicente da Beira, 

Sarzedas, Sobral do Campo e 

Tinalhas. 

 Castelo Branco é limitado a norte 

pelo concelho do Fundão, a sul pelo 

concelho de Vila Velha de Ródão e 

pela fronteira com Espanha, a poente 

pelos concelhos de Proença-a-Nova e 

Oleiros e a nascente pelo concelho de 

Idanha-a-Nova. A parte mais rural 

do concelho sobrevive da 

agricultura e da transformação 

                                                           
1  Porto Editora, (s.d) Castelo Branco consultado a 4/10,2018 em:  https://www.infopedia.pt/$castelo-

branco 

 

Figura 1 Concelhos do distrito de Castelo Branco 

Fonte: 

http://www.ngw.nl/arms/websites/Portugal/www.fisicohomepage.hpg.ig.co

m.br/dist-castelobranco.htm 
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primária dos produtos agrícolas e pecuários, no entanto, nos centros urbanos de maior 

índice populacional este sector deu lugar a modernas indústrias de ramos diversificados. 

Do ponto de vista geográfico, o concelho do Fundão2 situa-se na região Centro, mais 

especificamente na denominada região da Cova da Beira, na vertente setentrional da serra 

da Gardunha, e ocupa uma área de 700 Km2, na qual se distribuem 23 freguesias (figura 

2) e uma população de 30 mil habitantes. Este concelho pertence à NUT II Centro; Sub-

região: NUT III Cova da Beira e apresenta como principais atividades económicas a 

agricultura, o comércio e os serviços. A área é de 700km2; A densidade populacional de 

42hab/km2. A cidade de Fundão tem 10.000 habitantes. 

 

Em termos da sua génese identitária, o concelho do Fundão caracteriza-se pela dispersão 

geográfica, em que contrastam zonas marcadamente urbanas, como é o caso da cidade 

do Fundão cuja principal atividade económica é o comércio, com zonas rurais, 

vocacionadas para as explorações agrícola, pastorícia e florestal, para a produção de 

fruta, azeite e vinho, e ainda, para a existência de um importante foco de atividade 

mineira, designadamente na exploração de volfrâmio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Camara municipal do Fundão, (s.d).Fundão em números. Consultado em 4/10, 2018, em:  

https://www.cm-fundao.pt/movetofundao/caracterizacao_fundao. 

Figura 2 Freguesias pertencentes ao Fundão  

fonte: https://geneall.net/pt/mapa/82/fundao/ 
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De acordo com os últimos censos de 20113 o concelho do fundão registava 29.213  (tabela 

1) habitantes. Sendo que 8.135 (tabela 2) destes habitantes representam indivíduos com 

65 anos ou mais de 65 anos de idade. 

Considera-se então que o concelho do Fundão tem um número considerável de indivíduos 

fora da idade ativa, população idosa. 

Como é possível observar no gráfico apresentado mais abaixo, a faixa etária 

representativa dos indivíduos com 65 ou mais anos de idade tende a aumentar a cada 

realização de censos de população que se realiza de 10 em 10 anos. Sendo que a previsão 

é que o mesmo volte a aumentar nos próximos censos (2021). 

Torna-se então importantíssimo existirem instituições e pessoas formadas no cuidado ao 

idoso para proporcionar a esta faixa etária bem-estar e felicidade. 

O investimento em infraestruturas e recursos humanos destinados ao cuidado desta faixa 

etária é então um tema bastante relevante neste concelho.  

 

 

                                                           
3 Instituto Nacional de estatísticas, (2011) Censos 2011, consultado em 4/10, 2018 em: 

http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_indicador&contexto=ind&indOcor

rCod=0002199&selTab=tab10,
 

Tabela 2 Nr. hab. cidade Fundão 

 fonte: https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_dados 

Tabela 1 nr hab. por faixa etária no fundão  

Fonte: https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_dados 

 

 



 

- 6 - 
 

1.2 Caracterização da Instituição 

 

O Lar Nossa Senhora do Miradouro (figuras 3 e 4) é um lar cem por cento privado, não 

sendo abrangido por qualquer tipo de apoio de estado.  

O início do legado da Instituição começa em 2006 quando o dono do mesmo decide 

transformar a sua casa de primeira habitação num lar de cuidado de idosos. 

Desde essa altura até agora o lar foi constantemente sofrendo ampliações, sendo que 

atualmente em 2018 conta com 38 camas, sendo que este número poderá vir a aumentar 

pois o lar irá sofrer nova ampliação brevemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Frente do lar nossa senhora do miradouro 

Fonte: própria 

 

Figura 4 Traseiras do lar nossa senhora do miradouro 

Fonte: própria  
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Esta Instituição tem por missão4: 

 

• Proporcionar uma prestação de serviço de rigor e qualidade adequada à 

problemática bio-psico-social das pessoas idosas; 

• Contribuir para a melhoria das condições físicas e psicológicas dos utentes; 

• Proporcionar uma melhoria da relação inter familiar, incentivando-a; 

• Contribuir para a estabilização ou retardamento do processo de envelhecimento. 

 

Em relação à estrutura da Instituição, verificamos que tem 3 pisos. Piso 0, piso 1 

e cave. 

 

Na cave existe: 

 

• Gabinete da administração 

• Gabinete da técnica de animação sociocultural 

• Gabinete de preparação de medicação 

• Gabinete de enfermagem 

• Vestiários 

• Cozinha  

• Lavandaria  

• Várias salas de apoio á lavandaria e cozinha 

• Sala de troca de turnos dos assistentes operacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Informação retirada de folheto de instituição 
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          No piso 0 situa-se:  

 

• Sala de refeitório 

• 2 salas de estar para os utentes 

• 3 casas de banho preparadas para os idosos e 1 casa de banho para os visitantes 

• 5 quartos com capacidade para 2 utentes 

• 1 quarto com capacidade para 3 utentes 

• 1 sala com todo o equipamento necessário para a limpeza do piso 

 

No piso 1 situa-se: 

 

• 1 sala de estar (sala preparada para os idosos sem capacidade locomotora e mais 

prejudicados ao nível da capacidade cognitiva) 

• 5 quartos com capacidade para 2 pessoas  

• 5 quartos com capacidade para 3 pessoas  

• 1 casa de banho preparada para os utentes 

• 1 casa de banho para os visitantes 

• 1 sala com todo o equipamento necessário para a limpeza do piso 

 

O lar está equipado por um elevador que é transversal aos 3 pisos. 

Em relação aos recursos humanos na Instituição existe: 

 

• 1 diretora técnica 

• 2 enfermeiras 

• 1 técnica de animação sociocultural 

• 12 assistentes operacionais 

• médico 

 



 

- 9 - 
 

Nesta Instituição os serviços prestados são: 

 

• Cuidados Pessoais: Apoio nas atividades de vida diária (higiene pessoal, 

alimentação, tratamento de roupas, medicação, entre outros); 

• Serviço de Lavandaria: Tratamento de roupas – vestuário de uso pessoal dos 

utentes e roupa de uso geral da Instituição. É um serviço prestado diariamente. 

• Serviço de Refeições:  

A Instituição serve 5 refeições diárias aos seus utentes. Todas estas refeições são 

elaboradas por uma nutricionista, e obedecem a um programa nutricional.  

 Horário das Refeições: 

• Pequeno-Almoço: 8:30h 

• Almoço: 12:00h 

• Lanche: 16:00h 

• Jantar: 18.30h 

• Ceia: 21:00h (Acamados e Diabéticos) é dado também um reforço de leite ou 

chá e bolachas ou “cerelac” a todos os utentes que assim o desejarem. 

 

Em relação à organização de serviços, verificamos existir: serviços 

administrativos/secretaria, serviço médico/acompanhamento médico, serviço de 

enfermagem, apoio e acompanhamento dos utentes, serviço de visitas. Passamos a 

descrever estes serviços. 

 

(i) Serviços Administrativos/Secretaria 

Este serviço tem como objetivo garantir o funcionamento correto do atendimento e 

informação, a entrega de receitas e pagamentos das despesas, contabilidade e tesouraria, 

arquivo, dactilografia, receber as mensalidades dos utentes, proceder ao pagamento dos 

vencimentos e o tratamento documental de expedientes. 
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(ii) Serviço Médico/Acompanhamento Médico 

É chamado um médico ao lar, através de um acordo com o mesmo, sempre que a 

enfermeira entenda que é necessário. 

 

(iii) Serviço de Enfermagem 

 Este serviço é prestado aos utentes diariamente, por uma enfermeira. 

 O serviço de enfermagem compreende o acompanhamento de medicação, pensos, 

tarefas rotineiras de enfermagem, acompanhamento das consultas médicas e outras. 

O lar tem 2 enfermeiros a funcionar por turnos, sendo que este serviço só funciona 9h ás 

17h todos os dias. 

 

(iv) Apoio e Acompanhamento dos Utentes 

 Sempre que o idoso precisa de se deslocar ao exterior para ir a consultas, às urgências 

da ULS, realizar exames médicos, entre outros, a SCMSVB destaca uma funcionária 

para acompanhar o utente. 

 

(v) Serviço de Visitas 

 Todos os familiares e amigos dos utentes institucionalizados podem visitá-los sempre 

que pretenderem, no horário estipulado para tal.  

 

 Horário das Visitas:  

De Segunda-Feira a Domingo, entre as 14:00h e as 18:00h 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Capítulo II-Enquadramento 

Teórico 
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2.1 O processo de envelhecimento 5 

 

O envelhecimento é um processo de transformações que ocorre ao longo da nossa vida e 

é inerente a todos os seres vivos (Cancela, 2007).  

 É algo universal e inevitável, uma vez que acontece em todos os sistemas orgânicos, 

mesmo sob condições genéticas e ambientais otimizadas, tal como nos diz Ermida (1999) 

“O processo de diminuição orgânico-funcional não resultante de acidente ou doença, mas 

com o decorrer do tempo, surge inevitavelmente”.  

O processo de envelhecimento é sentido e vivido de forma diferente por cada indivíduo; 

para alguns o envelhecimento acentuado começa antes de entrarem, cronologicamente, 

na velhice; enquanto que para outros, o declínio físico que pode integrar este processo 

não é vivenciado até idades tardias. 

 Tudo isto é muito diferente de indivíduo para indivíduo, uma vez que tem a ver com os 

estilos de vida, acidentes, doenças ou predisposições genéticas, daí este processo ser mais 

acelerado nuns indivíduos e mais retardado noutros.  

Existem dois tipos de envelhecimento, o primário e o secundário.  

Este primeiro é um processo de senescência normal em que há o envelhecimento de uma 

estrutura que origina o fim da vida funcional de um órgão ou até mesmo do organismo. 

Enquanto que o envelhecimento secundário surge com o aparecimento de lesões 

patológicas que se mantêm potencialmente reversíveis.  

Estas contribuem para alterar a capacidade de adaptação do indivíduo. 

 Existem alguns fatores extrínsecos que o indivíduo adota, que vão contribuir para este 

tipo de envelhecimento, tal como os estilos de vida, as agressões físicas e psicológicas, o 

alcoolismo, drogas, tabagismo, sedentarismos, entre outros. 

                                                           
5 Cancela, D.M.G. (2007) O processo de envelhecimento. Consultado a 6 de outubro em: 

http://www.psicologia.pt/artigos/textos/TL0097.pdf 
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Podemos dizer também que os indivíduos envelhecem de formas muito diversas e que 

falar de idade biológica, idade social e idade psicológica, pode ser muito diferente de falar 

da idade cronológica (decorrente do tempo) (Fontaine, 2000).  

Assim, podemos definir:  

 Idade biológica – idade que está ligada ao envelhecimento orgânico, pois cada órgão 

sofre modificações que levam a uma diminuição do seu funcionamento durante a vida e 

a sua capacidade de autorregulação torna-se também menos eficaz.  

 Idade social – refere-se ao papel, aos estatutos e aos hábitos da pessoa relativamente aos 

outros membros da sociedade. Esta idade é fortemente determinada pela cultura e pela 

história de um país.  

 Idade psicológica – relaciona-se com as competências comportamentais que a pessoa 

pode mobilizar em resposta às mudanças do ambiente, incluindo a inteligência, a memória 

e a motivação.  
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Envelhecimento Ativo6 

A Organização Mundial da Saúde define Envelhecimento Ativo como “o processo de 

otimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança, para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas à medida que envelhecem “(Quintela; s.d.). 

Os três pilares fundamentais do envelhecimento ativo são a saúde, a participação e 

a segurança. 

 Sendo que sem saúde é mais difícil participar, a falta de participação, envolvimento e 

reconhecimento social prejudicam a saúde e favorecem a depressão, o isolamento e a 

doença. 

A proteção e segurança são fundamentais, na prevenção dos acidentes, quedas e fraturas, 

na prevenção do abuso, da violência e do maltrato, e da desconsideração, abandono e 

marginalização de que muitas pessoas infelizmente ainda são vítimas, com consequências 

devastadoras na sua saúde, autoestima e autorrealização. 

As pessoas com mais idade, pela sua experiência, saber e contributos, são 

indispensáveis à sociedade e às famílias e não podemos desperdiçar este enorme ganho 

em anos de vida com saúde conquistados no último século. 

O aumento da esperança média de vida, com saúde e independência, o mais tempo 

possível, deve ser encarado como um objetivo a atingir e uma oportunidade em qualquer 

idade e constitui um dos maiores desafios do nosso tempo, para que o envelhecimento 

seja uma experiência positiva e para que as pessoas e os poderes decisores invistam no 

potencial humano, para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida. 

 

O conceito de “envelhecimento ativo” da Organização Mundial da Saúde procura 

transmitir uma mensagem mais abrangente do que “envelhecimento saudável”, e 

reconhecer, que além da idade e dos cuidados com a saúde, muitos outros fatores 

individuais, familiares, sociais, ambientais, climáticos, de desenvolvimento ou de 

                                                           
6 Quintela, M.J. (s.d). Envelhecimento ativo consultado a 6 de outubro de 2018 em: 

http://www.fpcardiologia.pt/envelhecimento-ativo-2/ 

 

http://www.fpcardiologia.pt/envelhecimento-ativo-2/


 

- 15 - 
 

conflito, influenciam e determinam o modo como os indivíduos e as populações 

envelhecem. 

As pessoas mais velhas são muito diferentes entre si e não são apenas agentes passivos e 

recetores de cuidados. Têm direito à sua individualidade, ao respeito e consideração da 

sua vontade, e são uma enorme força de apoio, de prestação de cuidados aos mais novos 

e a outros mais velhos e de equilíbrio e sustentabilidade social e económica. 

 

2.2 Gerontologia7 

 

A gerontologia é a ciência que se dedica ao estudo do processo de envelhecimento na sua 

totalidade.  

O conceito foi introduzido em 1903 por Mechnikof aquando da publicação dos seus 

trabalhos sobre envelhecimento. Atualmente é definida como uma ciência, com um 

campo muito amplo, que tem como objeto de estudo todas as modificações morfológicas, 

fisiológicas, sociais e psicológicas que ocorrem desde a maturidade até ao final da vida, 

independentemente de qualquer fenómeno patológico. 

 A gerontologia é caracterizada 

como uma ciência multidisciplinar, 

pelo facto de não ter um campo de 

atuação unificado, uma vez que esta 

se relaciona com outras ciências, 

como se verifica na figura seguinte. 

 

 

 

 

                                                           
7Rodrigues, N.C; Jussarra, R.; Terra, L.N.(2010) gerontologia social para leigos . Consultado a 6 de 

outubro de 2018 em: 

http://books.google.pt/books?id=Pudxml2RH54C&pg=PA25&dq=conceito+de+gerontologia&hl=pt 

 

Figura 5 As várias valências da gerontologia 

Adaptado de:  

http://books.google.pt/books?id=Pudxml2RH5

4C&pg=PA25&dq=conceito+de+gerontologia

&hl=pt 

 

 

http://books.google.pt/books?id=Pudxml2RH54C&pg=PA25&dq=conceito+de+gerontologia&hl=pt
http://books.google.pt/books?id=Pudxml2RH54C&pg=PA25&dq=conceito+de+gerontologia&hl=pt
http://books.google.pt/books?id=Pudxml2RH54C&pg=PA25&dq=conceito+de+gerontologia&hl=pt
http://books.google.pt/books?id=Pudxml2RH54C&pg=PA25&dq=conceito+de+gerontologia&hl=pt
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2.3 Qualidade de vida do idoso8 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1946 definiu a saúde como “estado 

completo de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou 

enfermidade”. 

Também definiu qualidade de vida “como a perceção individual da sua posição na vida, 

no contexto da cultura e sistema de valores, nos quais se vive e em relação com os 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações de cada indivíduo. 

 É um amplo conceito de classificação afetado de um modo complexo pela saúde física 

do indivíduo, relações sociais, nível de independência e suas relações com características 

salientes do seu meio ambiente”  

O envelhecimento ativo é um exemplo introduzido também pela OMS, definido como “o 

processo pela qual se otimizam as oportunidades de bem‐estar físico, social e mental 

durante toda a vida com o objetivo de aumentar a esperança de vida saudável, a 

produtividade e a qualidade de vida na velhice”. Também a OMS diz que o 

envelhecimento ativo é “o processo de otimização das oportunidades de saúde, 

participação e segurança visando a melhoria do bem-estar das pessoas à medida que 

envelhecem”. 

Segundo um autor desconhecido, “a saúde afeta a vida, quando se pensa na vida plena, 

tem-se em primeiro lugar na mente uma vida com saúde”. 

Todavia, a saúde é vital para manter o bem-estar e a qualidade de vida na idade avançada, 

sendo que na perspetiva de Grande (cit. in Silva, 2011) “o envelhecimento da população 

europeia é um fenómeno irreversível, que levanta problemas sociais de vários tipos.  

O fenómeno do envelhecimento tenderá a tornar-se uma preocupação dos centros de 

investigação europeus”.  

                                                           
8:Sousa, J.P. (2013) Qualidade de vida do idoso Um estudo de revisão. Consultado em 6 de outubro de 

2018 em: https://docplayer.com.br/9917922-Jorge-pedro-sousa-qualidade-de-vida-do-idoso-um-estudo-

de-revisao.html 
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Reduzindo-se a expressão à sua semântica, o termo “qualidade” refere-se a um 

determinado grupo de caraterísticas dadas à vida. Já para o termo “vida” esta apresenta-

se como uma ampla categoria onde de se inserem todos os seres vivos.  

 

2.4 O Gerontólogo9 

 

• O gerontologo 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. 

 

 

 

Atividades principais: 

 

• Diagnosticar os impactos sociais, económicos e culturais do envelhecimento 

populacional na sociedade; 

• Assegurar as necessidades fisiológicas básicas da pessoa idosa; 

• Conceber e desenvolver ações de educação e saúde respeitando a 

identidade social e cultural da pessoa idosa; 

• Conceber e desenvolver projetos de animação visando a estimulação 

das capacidades cognitivas, afetivas, sensoriais e motoras; 

• Acompanhar e prestar apoio psicossocial à pessoa idosa; 

• Assegurar a comunicação com a pessoa idosa, com a família, com 

a comunidade, organizações e instituições; 

• Atuar em conformidade com as normas da instituição, de ética e 

deontologia; 

• Organizar espaços, planear e desenvolver sistemas administrativos 

com o objetivo de otimizar o funcionamento das instituições; 

• Gerir recursos humanos e materiais de instituições para a pessoa idosa. 

 

 

 

 

                                                           
9República, D. (20 de janeiro de 2016).  Diário da República, 2.ª série — N.º 13 —consultado a 6 

de outubro em: http://www.ipg.pt/guia_aluno/files/DR_TESP_Gerontologia.pdf 
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Competências do Gerontólogo10 

 

• Diagnosticar os impactos sociais, económicos e culturais do envelhecimento 

populacional na sociedade; 

• Assegurar as necessidades fisiológicas básicas da pessoa idosa;  

• Conceber e desenvolver ações de educação e saúde respeitando a identidade 

social e cultural da pessoa idosa;  

• Conceber e desenvolver projetos de animação visando a estimulação das 

capacidades cognitivas, afetivas, sensoriais e motoras;  

• Acompanhar e prestar apoio psicossocial à pessoa idosa;  

• Assegurar a comunicação com a pessoa idosa, com a família, com a comunidade, 

organizações e instituições; 

• Atuar em conformidade com as normas da Instituição, de ética e deontologia;  

• Organizar espaços, planear e desenvolver sistemas administrativos com o 

objetivo de otimizar o funcionamento das instituições;  

• Gerir recursos humanos e materiais de instituições para a pessoa idosa; 

 

2.5 Atividades de animação11 

 

Os desenvolvimentos de atividades de animação desempenham uma função importante 

na qualidade de vida do indivíduo idoso.  

O programa de atividades de animação com pessoas idosas deve ter como objetivo central 

a valorização da memória normalmente ocupada de histórias, lendas, canções, jogos, 

contos; cantigas, danças… 

A animação de idosos inicia-se quando respeitamos os seus direitos, como sejam o direito 

à escolha, à privacidade, à integração e à participação ativa nas características da sua vida. 

A qualidade de vida do idoso numa Instituição depende então destes fatores, assim como 

                                                           
10 República, D. (20 de janeiro de 2016).  Diário da República, 2.ª série — N.º 13 —consultado a 6 de 

outubro em: http://www.ipg.pt/guia_aluno/files/DR_TESP_Gerontologia.pdf 

 
11Associação de desenvolvimento Integral de Lordelo (2018).  ANIMAÇÃO DE IDOSOS. Consultado a 6 

de outubro de 2018 em  

https://www.adillordelo.com/uploads/instituicao_uploads/Plano%20de%20atividades%202018.pdf 
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de uma comitiva adequada, cuidada e eficiente por parte da equipa multidisciplinar das 

instituições que os acolhem. 

A Animação de idosos12 tem alguns objetivos, tais como: 

• Definir um modo de organização entre os diferentes atores de animação, para 

darem dinamismo à Instituição; 

• Criar um estado de espírito, um clima, uma dinâmica, dentro dos estabelecimentos 

que permitem que cada residente e pessoal se associem numa caminhada global 

de animação; 

• Centrar-se sobre as necessidades, os desejos e os problemas vividos por cada 

membro do grupo; 

• Favorecer a adesão de todos os objetivos de animação livremente elaborados; 

• Suscitar o interesse direcionado a outras pessoas com a finalidade de viver em 

harmonia aceitando o respeitando os valores, as crenças o meio e a vivência de 

cada um;  

• Fazer renascer gostos e desejos dando a cada um a ocasião de se redescobrir, de 

se situar no seio da Instituição e de participação na vida de grupo, favorecer as 

relações, promover as trocas e criar assim uma nova arte de viver baseada na 

relação/interação;  

• Permitir as pessoas idosas que se entreguem na sociedade como membros ativos, 

favorecendo os contatos e as trocas com o exterior da Instituição;  

• Preservar ao máximo a autonomia dos residentes assim como manter as relações 

dentro de uma dimensão lúdica da animação.  

• A animação deve solicitar a participação dos utentes e ao torná-los mais ativos e 

interativos, fazer com que eles se sintam mais úteis e pessoas de pleno direito.  

• A animação incentiva os idosos a empreender certas atividades que contribuem 

para o seu desenvolvimento, dando-lhe o sentimento de pertencer a uma 

sociedade, para cuja evolução continuar a contribuir.  

                                                           
12 Associação de desenvolvimento Integral de Lordelo (2018).  ANIMAÇÃO DE IDOSOS. Consultado a 6 

de outubro de 2018 em: 

https://www.adillordelo.com/uploads/instituicao_uploads/Plano%20de%20atividades%202018.pdf 
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3.1 Caracterização dos utentes do Lar de Idosos Nossa Senhora do 

Miradouro 

 

Os 38 utentes da Instituição tinham idades compreendidas entre os 72 e os 103 

anos. Sendo que grande parte deles andavam na casa dos 90 anos para cima. 

 

Dos 38 utentes 23 deles eram do sexo feminino, e 15 do sexo masculino. 

 

Apenas 10 dos utentes apresentavam mobilidade independente, sendo que os 

restantes 28 tinham que ser transportados de cadeira de rodas. Alguns dos utentes 

dependentes de cadeira de rodas conseguiam deslocar-se com o apoio de 

colaboradores da Instituição, apresentando assim ainda alguma capacidade 

motora na locomoção. 

 

Os utentes da Instituição caracterizavam por ter muitas dificuldades motoras 

(apenas 10 eram independentes na sua locomoção) e também se verificava que os 

utentes apresentavam baixa autoestima. 

 

Evidenciava-se também que em muitos utentes da Instituição se apresentavam 

demências de vários níveis devido também à idade dos mesmos. 

 

Tanto os problemas relacionados com a capacidade cognitiva e capacidade motora 

revelaram-se uma barreira que dificultava um pouco o trabalho de animação e 

desenvolvimento de atividades para promover o estímulo físico e mental dos 

idosos. 

 

Foi necessário procurar desenvolver atividades que se adaptassem dentro das 

dificuldades encontradas pelas patologias dos idosos. 
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No primeiro dia de estágio, foi me apresentado todo o edifício e de uma maneira geral 

como funcionavam as coisas no lar. 

Foi me dito para numa fase inicial para apenas observar e ir fazendo perguntas aos 

colaboradores da Instituição para perceber como as coisas funcionavam. 

Durante esse período de adaptação fazia o turno da manhã, ou seja, entravas às 8h e saia 

às 16 h. 

Após três dias de adaptação, eu, a minha orientadora Ana Moura (diretora técnica) e a 

direção da Instituição reunimo-nos e ficou decidido que eu faria o turno da tarde, visto 

que seria o turno mais útil para o lar. 

Ficou também decidido que iria poder fazer sempre que possível trabalho de animação 

no início do meu turno (1 a 2 h), em conjunto com a técnica de animação sociocultural da 

Instituição. 

Para além do trabalho de animação que fazia sempre que possível, o turno passa também 

por apoiar os colaboradores no exercício da aplicação dos cuidados de saúde aos utentes 

em tarefas como: 

• Auxílio na alimentação dos utentes que por serem dependentes necessitavam de 

ajuda para comer; 

• Transportar e auxiliar os utentes na ida á casa de banho; 

• Injetar insulina aos utentes diabéticos e fazer o respetivo registo; 

• Distribuição e auxílio na tomada de medicação; 

• Transporte de utentes da sala de estar para o refeitório e do refeitório para o quarto  

• Deitar os utentes; 

• Mudar fraldas;  

• Medição e toma das insulinas dos utentes diabéticos na cama; 

• Alimentação dos acamados; 

• Limpeza das salas de estar e refeitório. 
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3.2 Descrição de um dia de estágio 

 

O meu dia de estágio começava as 16 h, sendo que ficou combinado que no início do 

turno iria sempre que possível trabalhar diretamente com a técnica de animação 

sociocultural da Instituição em atividades de animação. Durante uma ou duas horas do 

meu turno tinha como função desenvolver atividades sempre tendo em vista o bem-estar 

físico, social e mental dos idosos. Depois disto, auxiliava as colaboradoras da Instituição 

a transportar os utentes para o refeitório para os mesmos jantarem. No refeitório tinha 

como funções a medição e a toma da insulina pelos doentes diabéticos, e fazer o respetivo 

registo dos valores de glicose no sangue. Outras das funções, no refeitório, era a 

distribuição de medicação aos utentes da Instituição. Esta rotina, sempre que estivesse 

presente, ficou da minha responsabilidade. Ainda, no refeitório, tinha também a função 

de auxiliar na alimentação dos utentes com incapacidade motora, pois estes não 

conseguiam ingerir os alimentos. Outra função, era auxiliar os colaboradores da 

Instituição a transportar os utentes, sem capacidade de locomoção, através das cadeiras 

de rodas até aos seus quartos e auxiliar a deitar na cama. De seguida, ia, mais uma 

colaboradora, alimentar os utentes acamados que se encontravam no 1º piso, sendo que, 

com frequência, era necessário alimentar os mesmos com sonda Naso gástrica. Era 

bastante frequente, entre os doentes acamados, ir com frequência ao hospital. Eram 

frequentes, nestes utentes, infeções nosocomiais. Nestes casos, estes utentes ficavam em 

isolamento de contacto, sendo que para o efeito era necessário adotar medidas de 

segurança e higiene para conter a bactéria e, desta forma evitar a disseminação da bactéria 

na Instituição. A higienização dos espaços, salas de estar, refeitório e casas de banho, era, 

também, uma das tarefas diárias realizada sempre com os colaboradores da Instituição. 

Por fim, por volta das 22:30h e as 23h distribuía-se um reforço de leite/chá (dependendo 

da preferência do utente), bolachas/papa” cerelac”.  Por último, fazia-se uma ronda para 

trocar fraldas, sempre que necessário, e esvaziava-se os sacos de diurese, se cheios, e no 

caso de doentes que não se conseguiam posicionar na cama, trocar a posição do utente 

para prevenir as úlceras de pressão. Acaba assim o turno que começou às 16 h e acabou 

à meia-noite (24h). 



 

- 24 - 
 

3.3 Caracterização das atividades desenvolvidas 

 

Passo de seguida a elencar, descrever e analisar as principais atividades desenvolvidas no 

meu estágio. 

 

(i) Medição de insulina  

 

Uma das minhas funções, no meu dia-a-dia, na Instituição era a de medir as glicemias dos 

utentes diabéticos- à hora da refeição ou em SOS (caso o utente não se esteja a sentir 

bem). 

 

Para isso era necessário seguir os seguintes passos: 

1. Lavar as mãos e secar corretamente; 

2. Colocar luvas;  

3. Inserir uma fita de teste no aparelho de glicemia; 

4. Espetar o dedo com a agulha própria descartável; 

5. Encostar a fita de teste à gota de sangue até preencher o depósito da fita de teste; 

6. Esperar alguns segundos até que o valor de glicemia apareça no monitor do 

aparelho. 

7. Por último, registar o valor num livro próprio e injetar insulina de acordo com as 

orientações das enfermeiras. 

 

 

A administração de insulina pode ser no braço, coxa e na zona da barriga. Sendo que, 

quando na barriga, a insulina deve ser injetada numa zona ligeiramente afastada da zona 

do umbigo. 
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(ii) Medicação dos utentes  

Uma das minhas funções, no horário da refeição, era distribuir e dar a tomar a medicação 

previamente preparada pela enfermeira. 

A medicação estava sempre em copos, com o nome do utente, a quem a medicação era 

destinada.  

Trata-se de uma função de enorme responsabilidade, sendo que tem de ser cumprida 

com rigor. 

É necessário certificarmo-nos de que o utente toma a medicação, sendo que alguns 

evitavam tomar. Muitas das vezes, no meu estágio, foi necessário consciencializar o 

utente para a toma. 

Antes de iniciar esta função, é necessário lavar as mãos e colocar luvas. São regras de 

higiene muito importantes.  

 

 

Cuidados a ter com a medicação líquida: 

• Agitar bem o frasco; 

• Ao retirar o líquido, ter o cuidado de segurar o frasco com o rótulo virado para 

cima, evitando que este fique danificado, no caso de o líquido escorrer ao longo 

do frasco; 

• Colocar o frasco á altura dos olhos para que se possa medir exatamente a 

quantidade prescrita; 

• Vigiar se o utente ingeriu o medicamento na sua totalidade; 

• Incentivar o doente a ingerir pelo menos um copo de água, após a ingestão do 

medicamento. 
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Cuidados a ter com um medicamento sólido: 

• Usar uma colher de chá para dar o medicamento ao doente, nunca usar os dedos 

para o efeito; 

• Dar pelo menos um copo de água ao doente para facilitar a ingestão do 

medicamento; 

• Se existir dificuldade na deglutinação, mesmo com a ajuda de água, esmagar o 

comprimido entre duas colheres e se necessário, disfarçar o pó misturando-o 

com os alimentos (de preferência na sopa); 

• Relatar sempre ao enfermeiro eventuais ocorrências. 

 

(iii) Alimentação por sonda Naso gástrica  

 

Sempre que por impossibilidade de capacidade do utente em ingerir por ele próprio a 

alimentação, é necessário que seja inserido no utente uma sonda Naso gástrica, que, 

através de um tubo inserido no nariz e que vai até ao estomago e de uma seringa 

encaminha a alimentação até ao estomago do utente. 

 

A alimentação é preparada pela cozinheira. Sendo que deve ser uma alimentação 

triturada, líquida e deve estar na hora do procedimento á temperatura corporal do utente. 
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Para alimentar corretamente uma pessoa com sonda naso gástrica (figura 6) é 

importante ter o seguinte material: 

1 seringa de 100 ml (figura 7); 

1 copo de água; 

1 pano (opcional). 

A seringa de alimentação deve ser lavada após cada utilização, devendo ser trocada, 

pelo menos, de 2 em 2 semanas por uma nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Sonda naso gástrica  

Fonte: 

http://enfermagemcomamor.com.br/index.php/2018/02/07/s

ondagem-nasogastrica/ 

Figura 7 Seringa 100 ml 

Fonte: https://www.medicalshop.pt/seringa-de-

alimentacao-100-ml-mm0202062/p 
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Esta técnica compreende vários passos: 

 

• Antes de iniciar a técnica para alimentar o utente com sonda Naso gástrica é 

importar sentar o paciente ou levantar as costas com uma almofada para evitar que 

os alimentos voltem para a boca ou seja aspirado para os pulmões. 

• Colocar um pano debaixo da sonda Naso gástrica para proteger a cama ou o utente 

de restos de comida, que possam cair da seringa. 

•  Dobrar a ponta da sonda Naso gástrica, apertar bem para que não entre ar no tubo, 

retirar a tampa, colocando-a sobre o pano. 

•  Encaixar a ponta da seringa de 100 ml na abertura da sonda, desdobrar o tubo e 

puxar o êmbolo para aspirar o líquido que está dentro do estômago.  

Caso se aspire mais de metade da quantidade de líquido da refeição anterior (cerca 

de 100 ml) é recomendado alimentar o utente mais tarde, quando o conteúdo for 

inferior a 50 ml, por exemplo. O conteúdo aspirado deve ser sempre colocado 

novamente no estômago. 

•  Voltar a dobrar a ponta da sonda Naso gástrica, apertar para não entrar ar no tubo 

e retirar a seringa, voltando a colocar a tampa antes de desdobrar a sonda. 

• Encher a seringa com os alimentos e voltar a colocá-la na sonda, dobrando o tubo 

para retirar a tampa. 

• Pressionar lentamente o êmbolo da seringa, esvaziando os 100 ml em cerca de 3 

minutos, para evitar que os alimentos entrem muito rápido no estômago. Repita 

este passo até acabar de dar toda a comida, dobrando e tapando a sonda com a 

tampa sempre que retirar a seringa. 

• Após alimentar, o utente, com sonda Naso gástrica é importante lavar a seringa e 

colocar, pelo menos, 30 ml de água na sonda para lavar o tubo e impedir que fique 

entupida. No entanto, caso ainda não se tenha dado água pela sonda, pode-se lavar 

a sonda com cerca de 70 ml para evitar que o utente tenha sede. 
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(iv) Medidas de prevenção e higiene em isolamento de contacto 

 

O isolamento de contacto serve como o próprio nome indica para prevenir transmissão de 

bactérias patológicas que apenas e só se transmitem através do contacto (ex. tocar num 

objeto infetado pela bactéria e ir com a mão á boca nariz ou olhos). 

Quando há necessidade de colocar o utente em isolamento devido a infeções nosocomiais, 

por consequência de internamento no hospital, ou uma ida às urgências, há certos 

cuidados e medidas necessárias (figura 8) que devem ser tomadas para que a bactéria não 

se propague aos restantes utentes da Instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Processo adequado de lavagem das mãos 

Fonte: http://anasentinela.blogspot.com/2014/09/higiene-das-maos-uma-pratica-muito.html 
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Medidas a tomar em caso de isolamento de contacto: 

 

• Lavar corretamente as mãos;  

• Colocar perto da unidade do utente baldes para lixo e roupa suja, sendo que com 

sacos de cor diferente do lixo e roupa suja diferenciada, no caso da Instituição os 

sacos eram de cor branca; 

• Depois das mãos lavadas deve-se colocar equipamento de proteção individual 

(EPI) tais como luvas, mascara e avental; 

• Depois de retirar os EPI deve se lavar novamente as mãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vários tipos de posicionamentos  

 

Uma das outras funções, é posicionar o utente sem capacidade de o fazer de forma 

independente, sendo que os utentes sem capacidade de mudar de posição durante o seu 

sono devem ser posicionados de 3 em 3 horas para com isto prevenir o aparecimento de 

úlceras de pressão. 

As úlceras de pressão são causadas por uma pressão durante um longo período de tempo 

que provocam feridas nas peles frágeis dos idosos. 

Considera-se as úlceras de pressão um dos grandes “inimigos do idoso” principalmente o 

idoso acamado. As úlceras devem ser então evitadas a todo o custo.  

E a troca de posição de três em três horas previne o aparecimento de úlceras. 
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Tipos de posicionamento: 

• Decúbito dorsal (figura 9) 

• Decúbito ventral (figura 9) 

• Decúbito Lateral Esquerdo / Direito 

• Posição de folley (figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Decubito dorsal e ventral 

Fonte: 

https://personallplus.wordpress.com/2015/09/12/posicao-

anatomica/ 

Figura 10 Decubito lateral e folley 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/78176272@N08/7073956191 
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(v) Atividades de animação  

O tipo de atividades desenvolvidas são diversas e têm como principal meta promover a 

qualidade de vida do idoso. Realço o proporcionar felicidade aos utentes da Instituição. 

 

Assim, os principais objetivos das atividades desenvolvidas foram os seguintes: 

 

• Estimular a autoestima e motivação; 

• Estimular funções cognitivas cognitivos (memória, concentração e raciocínio); 

• Promover a socialização; 

• Promover a saúde física; 

• Promover a motricidade voluntária; 

• Promover a ocupação, convívio e novas descobertas. 

 

Descrevem-se, de seguida, as atividades desenvolvidas. 
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   Atividade: "Memórias em Plasticina" (figura 11) 

 

 Objetivos: 

-Manusear massas terapêuticas com efeito calmante e estimuladoras de autoestima 

através da estimulação tátil e visual através da cor; 

-Estimular a criatividade, raciocínio e memória a curto prazo; 

-Estimular a motricidade fina. 

Material: plasticina 

 

Descrição: 

Através de plasticina pedir ao utente para desenvolver uma forma geométrica, como por 

exemplo um círculo, quadrado, pirâmide, entre outros. 

Esta atividade foi bastante bem recebida pelos utentes, sendo que se desenvolveu bastante 

bem. 

 

 

 

Figura 11 Atividade "memória em plasticina" 

Fonte: própria  
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Atividade: sessão de musicoterapia (figuras 12 e 13) 

 

A música era uma parte integrante e importante na vida de muitos dos utentes da 

Instituição. 

Muitos deles participaram, durante muitos anos, em ranchos folclóricos. 

Objetivos: 

• Fomentar a concentração; 

• Relembrar memórias felizes da sua vida; 

• Estimular a memória a longo prazo; 

• Promover exercício físico; 

• Estimular a função cognitiva. 

Descrição: 

Através de instrumentos 

musicais tradicionais (ex. 

bombo, triangulo, 

pandeireta, entre outros), 

disponibilizados pela 

instituição, pedir aos 

utentes para entre eles e 

em trabalho de grupo 

tocar e cantar músicas que 

eles entendessem tocar e 

cantar, músicas bastantes 

conhecidas na juventude deles. 

A atividade correu bastante bem, teve a adesão necessária dos utentes e promoveu de 

modo geral a felicidade entre os utentes. 

 

Figura 12 Atividade "musicoterapia" 

Fonte: própria 
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Atividade: celebração do dia do avô 

 

No dia do avô, foi intenção minha e da técnica de animação criar um espírito de comunhão 

familiar entre os diversos utentes da Instituição (figura 14, 15, 16, 17). 

Descrição:  

Sendo que para isso pedimos em visitas anteriores de familiares dos utentes para estarem 

presentes neste dia importante para os utentes. 

Para com isso criarmos um ambiente especial, num dia tão especial. 

Esta atividade consistia em colocar os familiares dos utentes em contacto com os seus 

familiares e o principal objetivo da atividade foi lutar contra o sentimento de solidão que 

os utentes sentem por muitas vezes não serem visitados tanto quanto gostariam. 

Foi então uma atividade que teve também muito sucesso. 

Figura 13 atividade "musicoterapia" 

Fonte: própria  
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Figura 14 celebração dia do avô 

Fonte: própria  

 

 Figura 15 celebração dia do avô 

Fonte: própria  

 

 

Figura 16 celebração dia do avô 

Fonte: própria  

 

Figura 17 celebração dia do avô 

Fonte: própria  
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Atividade: sessões de ginástica  

Descrição: 

Todas as semanas eram realizadas pelo menos duas vezes por semana sessões de ginástica 

(figura 18, 19 e 20), tendo em conta tudo o que foi ensinado na unidade curricular de 

Práticas Gímnicas e Lúdicas Aplicadas ao Idoso. 

Objetivos: 

• Estimular a manutenção da capacidade motora dos utentes 

• Estimular a concentração 

• Proporcionar motivo para a socialização  

• Estimular a capacidade cardiorrespiratória 

• Promover o bem-estar do 

utente 

 

Material: 

 

• Rolos de papel  

• Cadeiras 

• Bola de “Balão” 

 

Esta foi a atividade mais difícil de 

realizar, pois era bastante difícil motivar 

o utente a realizá-la.  

 

 

 

Figura 18 sessão de ginástica 

Fonte: própria  

 

Figura 19 sessão de ginástica 

Fonte: própria  
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Atividade: jogos de concentração (ex. origami) (figura 21) 

 

Descrição: 

Ao longo do estágio fui fazendo atividades que se focassem principalmente na 

manutenção das capacidades cognitivas dos utentes. 

Um dos diversos jogos aplicados é o origami, que consiste em dar uma imagem ao utente, 

sendo que o mesmo tem que conseguir reproduzir a imagem com as peças de origami 

espalhadas pela mesa. (como é possível observar na foto abaixo) 

 

Objetivo: 

• Desenvolver a motricidade fina 

• Desenvolver a capacidade de concentração 

• Desenvolver socialização 

• Promover felicidade entre utentes 

• Desenvolver a memoria curta 

 

Regra geral os utentes gostavam bastante deste tipo de atividades, pois as mesmas 

funcionavam como uma espécie de hobby. Foi por isso bem aceite pelos utentes. 

 

Figura 20 sessão de ginástica 

Fonte: própria  
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Figura 21 atividade "jogos de concentração" 

Fonte: própria  

 

Atividade: jogo da corda e da argola (figura 22 e 23)  

Descrição: 

Esta atividade consistia em fazer passar uma corda por entre as mãos dos utentes com 

argolas nas cordas. O objetivo da atividade é fazer as argolas andar de um ponta da corda 

até á outra ponta. 

Objetivo: 

• Fomentar o trabalho de grupo entre utentes 

• Promover a socialização entre utentes 

• Desenvolver motricidade fina 

• Fomentar a concentração entre utentes 

• Promover felicidade entre utentes 
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Atividade: caminhadas (figura 24) 

 

Descrição: 

Esse exercício simples e de baixo impacto pode diminuir e prevenir o desenvolvimento 

de incapacidades físicas, mantendo ativos corpo e mente.  

Esta atividade (figura 26) era realizada com a autorização das enfermeiras para ter 

conhecimento dos utentes capacitados para tal. 

 

Figura 22 jogo da corda e da argola 

Fonte: própria  

 

Figura 23 jogo da corda e da argola 

Fonte: própria  
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A caminhada no idoso tem inúmeros benefícios:  

• Manutenção equilibro 

• Melhoria da força muscular 

• Prevenção de quedas 

• Melhoria da circulação sanguínea 

• Melhoria da capacidade cardíaca 

• Envolve também os utentes a fomentar a sua socialização 

 

Nem sempre era fácil desenvolver esta atividade com os utentes, por falta de vontade dos 

mesmos em caminhar, sendo que preferiam manter-se sentados. Era sempre necessário 

um trabalho de motivação para a caminhada. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Caminhadas 

Fonte: própria  
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Diversas atividades ligadas a trabalhos manuais 

 

Descrição: 

Ao longo do estágio fui fazendo com os utentes diversos trabalhos manuais (figura 25, 26 

e 27) tendo em vista sobretudo objetivos tais como: 

• Desenvolvimento da motricidade fina; 

• Desenvolvimento da capacidade de socialização;  

• Desenvolvimento da concentração do utente; 

• Desenvolvimento do tato. 

 

Esta era outra das atividades, que tal como os jogos de concentração, geraram bastante 

recetividade entre os utentes. Os mesmos adoravam sujar as mãos, cortar papel, cozer 

roupa, desenhar, entre outras coisas. Foi, portanto, uma atividade com bastante sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 trabalhos manuais 

Fonte: própria  

 

Figura 26  trabalhos manuais 

Fonte: própria  
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Atividade: oque é isto dentro da caixa? (figura 28) 

Descrição: 

Esta atividade consiste em colocar objetos dentro de uma caixa. Sendo que o objetivo da 

atividade é que o utente descubra de que objeto se trata. 

 

Objetivos: 

• Fomentar a concentração 

• Fomentar a socialização 

• Promover a felicidade 

• Estimular o sentido do tato 

• Desenvolver a motricidade fina 

 

Esta atividade teve também muita aceitação e sucesso entre os utentes, para alem dos 

aspetos do tato e da concentração, esta atividade desenvolvia sobretudo a socialização 

entre os utentes. Promovia um ambiente de bastante felicidade e harmonia nos 

participantes. Foi uma atividade muito bem-sucedida. 

Figura 27 trabalhos manuais 

Fonte: própria  
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Atividade: que música é esta? (figuras 29 e 30) 

Descrição: 

Esta atividade consiste em entregar cartões com refrões de músicas tradicionais como por 

exemplo: “Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo… “e pedir ao utente para fazer a 

continuação dessa música. 

 

 

 

 

Figura 28 Atividade: “oque é isto dentro da caixa?” 

Fonte: própria  
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Objetivos: 

• Fomentar memorias antigas; 

• Fomentar a boa disposição; 

• Promover a socialização; 

• Promover a concentração. 

 

Esta atividade, tal como a atividade em cima descrita “oque é isto dentro da caixa?”, teve 

também muita aceitação e promoveu também bastante a socialização.  Pois, quando um 

dos idosos não sabia a música no cartão, um dos utentes interpolava e cantava ele a música 

em questão. Foi uma atividade que os utentes gostaram muito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Atividade: “que música é esta?” 

Fonte: própria  

 

Figura 30Atividade: “que música é 

esta?” 

Fonte: própria  
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Reflexão Final 
 

Após o término do período de estágio é chegada a altura de fazer um balanço do que foi 

esta experiência, de cinco meses a trabalhar com e para a população idosa, na Instituição 

Nossa Senhora do Miradouro. 

Acabo o meu estágio, que começou a 26 de fevereiro e acabou a 13 de julho, com o 

sentimento de missão cumprida. Fui para o estágio com a predisposição de aprender e de 

me esforçar o máximo que conseguisse. Penso que tal aconteceu. 

De início foi bastante complicada a adaptação ao Instituição. Queria, bastante, mostrar o 

meu trabalho/competência e, hoje, penso que o motivo dessa dificuldade de deveu à 

ansiedade decorrente da expectativa de como seria interagir com utentes seniores. 

Lembro-me das minhas colegas comentarem que, no início, parecia “uma barata tonta”, 

pois andava um pouco desorientado. 

Passado o tempo de adaptação, tudo foi fluindo e as coisas começaram a correr melhor. 

Uma das barreiras sentidas, no início do meu estágio, foi o facto de ser o primeiro 

colaborador do sexo masculino no Instituição, sendo que esse simples facto provocava 

alguma desconfiança, principalmente no seio da população feminina da Instituição, que 

estavam habituadas a ser cuidadas por colaboradores do sexo feminino. Essa barreira foi 

sendo ultrapassada, com o tempo, com muita força de vontade e com muita persistência 

no semear a confiança dos utentes da Instituição. Penso que o facto de na Instituição ter 

sido simultaneamente animador e cuidador, dos utentes, promoveu uma grande relação 

de amizade e de proximidade. 

Tenho orgulho de dizer que fiz grandes amizades, entre os utentes, e que se notava que 

os mesmos gostavam da minha presença. Este sentimento, é, por si só, um grande 

reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido durante os meses de estágio. 

Deixo, por último, neste relatório a apreciação global da Instituição na pessoa da minha 

orientadora de estágio: 

“O Pedro revelou uma excelente assiduidade e pontualidade durante o estágio. Adaptou-

se muito bem ao meio, tendo uma boa capacidade de trabalhar em equipa. Durante o 
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estágio esteve sempre empenhado e cooperante nas atividades e sempre disponível para 

ajudar e participar de forma ativa nas atividades/tarefas. 

O Pedro ao longo do estágio demonstrou um excelente relacionamento com toda a equipa, 

utentes e familiares dos utentes. 

Em conclusão, o estagiário mostrou sempre interesse, dedicação e nobreza nas suas 

atitudes para com os utentes. O que revela um grande valor humano.” 
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Anexo I 

 

Plano de estágio  
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Anexo II  

Autorização da instituição para 

utilização de fotografias 
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