


Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 
RELATÓRIO PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE LICENCIATURA EM DESPORTO 

 

 

 

JOÃO PEDRO GONÇALVES SIMÃO 

 

 

 

Dezembro/2013 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

RELATÓRIO PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE LICENCIATURA EM DESPORTO 

 

 

 

 

 

 

Orientador na ESECD: Professor Jorge Casanova 

Orientador na instituição acolhedora: Professor Carlos Alves 

 

 

 

 

 

Dezembro/2013



i 

 

Ficha de Identificação 
 

Aluno Estagiário: João Pedro Gonçalves Simão 

Número do aluno: 5007017 

Curso: Desporto 

Habilitações Académicas: A frequentar licenciatura 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

Diretor ESECD: Professor Doutor Carlos Francisco Reis 

Diretor do Curso: Professora Doutora Carolina Júlia Félix Vila Chã 

Docente Orientador: Mestre Jorge Casanova 

Local de Estágio 

Instituição: Casa de Saúde Bento Menni 

Endereço: Rua José dos Santos, Bairro da Luz, 6300-575 Guarda 

Telefone: 271 200 840 

Email: csbm@irmashospitaleiras.pt 

Orientador na Instituição: Professor Carlos Alves 

Destinatários: Utentes da Casa de Saúde Bento Menni 

Data de Inicio: 11-10-2012 

Data de Finalização: 30-06-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ii 

 

Agradecimentos 

 

 Primeiro que tudo quero agradecer à minha mãe por todo o apoio e motivação, 

por me ter aconselhado a realizar o estágio na casa de saúde Bento Menni e pelos 

esclarecimentos acerca da instituição, também agradeço aos meus irmãos e cunhada por 

me acompanharem, mostrando-se sempre disponíveis. 

 Agradeço ainda à Marisa Ramires, por estar sempre presente, aos meus amigos e 

colegas, por toda a amizade, companheirismo e todos os bons momentos que 

proporcionaram. 

 Aos professores que enriqueceram a minha formação ao longo dos três anos, 

agradeço-lhes a disponibilidade para ajudar no que fosse necessário. Um especial 

agradecimento ao professor Jorge Casanova pelo apoio, ajuda e disponibilidade que 

facultou ao longo do estágio e ao meu supervisor de estágio, Professor Carlos Alves, 

pelo acompanhamento durante este período, estando sempre disponível e presente, por 

me ter colocado à vontade na instituição e por todos os conhecimentos que me 

transmitiu. 

 Agradeço também à instituição Casa de Saúde Bento Menni e às utentes pelo 

afeto demonstrado e também a todos os funcionários da instituição que me trataram e 

receberam sempre bem. 

  



iii 

 

Resumo 

 
 Este relatório é a prova escrita das atividades práticas e teóricas desenvolvidas 

durante estágio curricular realizado durante o terceiro ano da licenciatura de Desporto 

no ano letivo 2012/2103 na Casa de Saúde Bento Menni. 

 O trabalho desenvolvido durante o estágio teve como abordagem, aplicar os 

conhecimentos adquiridos durante a licenciatura, realizando atividades e adaptando 

essas mesmas a populações com problemas de saúde mental. 

 O estágio curricular, foi bastante importante na minha formação onde tive 

oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos e técnicas que adquiri ao longo do 

curso, nomeadamente a forma de comunicar, de planear e de realizar tarefas de acordo 

com a população e foi essencial para desenvolver novas competências técnicas e 

pessoais e, sobretudo, permitiu tornar-me mais responsável e comunicativo. 

  

 Palavras-chave: Saúde Mental; Atividade Física Adaptada, Benefícios da 

Atividade Física; Importância da Atividade Física. 
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Abstract 

 

 The report is about the curricular internship during the third year of the Bachelor 

of Sport in the academic year 2012/2103 in the home healthcare Bento Menni. 

 The work developed during stage approach was to apply the knowledge acquired 

during the training and conduct activities and adapt these same populations with mental 

health problems. 

 The curricular traineeship was very important in my training where I had the 

opportunity to apply in practice the knowledge and techniques acquired over the course, 

including how to communicate, to plan and carry out tasks according to the population. 

Was essential to develop new techniques and personal skills and most importantly, 

allowed me to become more responsible and communicative. 

 

 Keywords: Mental Health; Adapted Physical Activity, Benefits of Physical 

Activity; Importance of Physical Activity. 
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Introdução 

 

 Este relatório é o resultado do estágio curricular da licenciatura de Desporto, tem 

como objetivo, dar a conhecer a instituição onde se realizou o mesmo e todas as 

atividades desenvolvidas enquanto estagiário. Foi onde coloquei em prática os 

conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura e pude ainda adquirir novos para o 

meu futuro profissional.  

 Sendo assim, com este relatório pretendo descrever todo o trabalho desenvolvido 

por mim durante o ano letivo 2012/2013 na Casa de Saúde Bento Menni.  

 Segundo o regulamento de estágio da Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto da Guarda: 

"O estágio curricular tem por objetivo complementar a formação académica através do 

exercício de tarefas e funções práticas em Instituições, proporcionando ao estudante a 

aprendizagem de competências profissionais num contexto real de trabalho." 

(Regulamento de estágio/projeto da ESECD, aprovado pelo Conselho Técnico- Cientifico em 20 de 

Outubro de 2010) 

 O estágio é uma atividade de caráter educativo e complementar ao ensino, que 

tem como finalidade, integrar o estudante num ambiente profissional, proporcionando 

assim novas experiências e vivências que permitem desenvolver a capacidade de 

compreender e intervir sobre o que tem à sua frente. O estágio proporciona uma grande 

variedade de exercícios permitindo que o estudante os adapte às várias situações ou 

mesmo a improvisar.  

 Na escolha do local de estágio tive como motivações, o interesse de trabalhar 

com populações especiais, neste caso com pessoas portadoras de patologia psiquiátrica, 

em saber como estas reagem à prática de atividade física e acima de tudo o de querer 

ajudar, dando o meu contributo para proporcionar bem-estar e felicidade às utentes 

através da atividade física. Mas apesar destas motivações, apresentei também alguns 

medos nomeadamente o de não conseguir interagir da melhor forma com as utentes, 

essencialmente porque são utentes requerem atenções e cuidados na prática de atividade 

física específicos, mas algo que consegui superar facilmente. 

 Os objetivos pessoais deste estágio curricular foram: adquirir competências de 

interação com pessoas portadores de deficiências ou com um determinado problema de 
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saúde mental; saber como reage esta população à prática de atividade física; aprender as 

melhores formas de planeamento e que tipo de exercícios são mais benéficos para esta 

população e desenvolver atividades de forma a proporcionar momentos de bem-estar, 

aumentando a auto - estima, força, equilíbrio, postura e confiança.  

 Para Sussans John (1996), um relatório é: 

“Um documento definitivo, o produto final de um trabalho e tem duas finalidades. 

Primeiro, fornece um relato permanente, global e coerente de uma investigação, de um 

estudo, de uma pesquisa ou de um trabalho prático. Segundo, fornece a informação 

necessária à tomada de decisões.” 

( SUSSAMS, J.E. – Como fazer um Relatório, 3ªed, Lisboa, Editorial Presença, 1996) 

 Este relatório para além de ser uma fonte informação, um instrumento para 

puder refletir, é também uma prova do trabalho realizado e representa uma evolução da 

minha aprendizagem.  

 A estrutura deste divide-se em quatro partes. Na primeira está caraterizada a 

cidade da Guarda e a instituição acolhedora, a Casa de Saúde Bento Menni. A segunda  

diz respeito à revisão bibliográfica onde apresento alguns conceitos sobre saúde mental 

e algumas das áreas mais relevantes em que a instituição, onde decorreu o estágio, 

focaliza a sua atuação, ainda nesta apresento o conceito de atividade física adaptada, a 

importância e os benefícios da atividade para a saúde. Quanto à terceira parte descrevo 

as atividades desenvolvidas durante o estágio. Por último, na quarta parte apresento as 

reflexões finais do estágio. É importante referir que uma das políticas da instituição é de 

não permitir divulgar qualquer forma de identificação das utentes, como fotografias ou 

nomes. 

 O estágio foi a parte prática e o culminar dos 3 anos letivos na licenciatura de 

Desporto, onde me foi permitido aproximar de um ambiente profissional e de aplicar os 

conhecimentos adquiridos  e o presente relatório foi o de saber colocar em escrito todo o 

percurso feito ao longo do estágio. 
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1. Caraterização da Guarda  

 

 O Distrito da Guarda encontra-se localizado na Região da Beira Interior, 

constituído por um total de 14 concelhos (Figura 1), ocupando uma área de cerca 

5.535,6 km2, com uma população de 173 831 habitantes.  

 O concelho da Guarda tem 701,28 km² de área e 43 823 habitantes, subdividido 

em 43 freguesias das quais apenas uma é urbana (freguesia da Guarda). O município é 

limitado a nordeste pelo município de Pinhel, a leste por Almeida, a sueste pelo 

Sabugal, a sul por Belmonte e pela Covilhã, a oeste por Manteigas e por Gouveia, e a 

noroeste por Celorico da Beira. É ainda a capital do Distrito da Guarda que tem uma 

população residente de 173 831 habitantes. Situada no último contraforte Nordeste da 

Serra da Estrela. (Plano de Sustentabilidade do Município 2010) 

 O seu território é muito montanhoso, 

formado por elevações a diversas altitudes, 

variáveis entre os 500 e 900 metros, 

atingindo a sua altura máxima na Serra da 

Estrela (1991 metros) que, pelas suas 

características, é hoje o principal chamariz 

turístico da região. 

 

 

  

 

 
 Relativamente ao turismo, este abre as portas ao património cultural, realçando 

os aproveitamentos arquitetónicos para relembrar o passado. 

 Além das diversas igrejas existentes por todo o distrito, nele se destacam o 

conjunto artístico de Malhada Sorda, em Almeida, as pinturas coabitam com o granito; 

as muralhas medievais de Castelo Mendo (século XIII) e a Praça e Vila de Almeida 

(ambos no concelho de Almeida), contempladas com o projeto-piloto - "Aldeias 

Históricas de Portugal". Ressaltam ainda no distrito de Guarda, outros elementos 

Figura 1- Mapa do distrito da Guarda  

Fonte: www.mapas-

portugal.com/Mapa_Distrito_Guarda_Portugal.htm 



5 
 

classificados como Imóveis de Interesse Público: a Anta ou Orca de Cortiçô, em Fornos 

de Algodres e o troço de Calçada Romana dos Galhardos, em Gouveia. 

 A Guarda foi fundada a 27 de Novembro de 1199, através da carta foral  de  D. 

Sancho I, que a considerou como tendo uma posição privilegiada face ao território 

envolvente, havendo assim a necessidade de criar uma cidade poderosa, visando o seu 

desenvolvimento e prosperidade. 

 O principal objetivo da população era a defesa e a vigilância, apenas a partir da 

construção do caminho-de-ferro (linhas da Beira Baixa e da Beira Alta até Vilar 

Formoso, em 1882) é que a cidade passa a assumir funções de porta económica, 

reforçando assim a ideia de principal porta de entrada livre de cereais e gado pela 

fronteira, de "porta guardada" do território nacional. 

 Na Guarda juntam-se as tradições militares (defesa da fronteira) e religiosa. 

Ambas deixaram abundantes marcas no património edificado: a Torre de Menagem, do 

século XII, vestígios das antigas muralhas; a Sé Catedral, construída entre os séculos 

XIV e XVI em substituição da anterior; o Convento de S. Francisco, do século XIII; as 

Igrejas barrocas da Misericórdia e de S. Vicente; e o antigo Paço Episcopal (museu da 

cidade). 

 Conhecida pela cidade dos 5 F’s, a sua origem tem várias explicações: 

A explicação mais conhecida e consensual do significado dos 5Fs diz que estes 

significam Forte, Farta, Fria, Fiel e Formosa: 

1. Forte: a torre do castelo, as muralhas e a posição geográfica demonstram a sua 

força; 

2. Farta: devido à riqueza do vale do Mondego; 

3. Fria: o microclima da região devido á proximidade à Serra da Estrela explica 

este F; 

4. Fiel: porque Álvaro Gil Cabral – que foi Alcaide-Mor do Castelo da Guarda e 

trisavô de Pedro Álvares Cabral – recusou entregar as chaves da cidade ao Rei 

de Castela durante a crise de 1383-85; 

5. Formosa: pela sua natural beleza. 

 Em relação às acessibilidades da cidade da Guarda o conselho é servido pela 

autoestrada A25 que liga a cidade a Espanha e a Aveiro, a A23 que liga a Guarda a 

Torres Novas, que é também a principal ligação a Lisboa e a IP2 que liga a cidade a 
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Bragança. Na cidade da Guarda passam ainda linhas ferroviárias como a linha da Beira 

Alta e a Linha da Beira Baixa. 

 O clima da cidade é temperado, com influência mediterrânica, visto que no 

verão há uma curta estação seca. Os meses mais quentes são Julho e Agosto, com 

temperatura média de 17 °C, e os meses mais frios são janeiro e fevereiro, com média 

de 3 °C. O mês mais chuvoso é janeiro, com pluviosidade média de 241 mm, e o mês 

mais seco é agosto, com média de escassos 15 mm. A temperatura média anual é de 10 

°C e a pluviosidade média anual é de 1.713 mm. É considerada uma das cidades mais 

frias de Portugal, experimentando em alguns dias do ano precipitações de neve e 

temperaturas negativas. (Plano de Sustentabilidade do Município 2010) 

 

2. Caraterização do local de Estágio 

  

 A Casa de Saúde Bento Menni 

(CSBM), figura 3, é um 

estabelecimento de saúde, localizado 

na cidade da Guarda, que iniciou a sua 

atividade em Abril de 1994. É gerido 

pelo Instituto das Irmãs Hospitaleiras 

do Sagrado Coração de Jesus, uma 

Instituição Particular de Solidariedade 

Social (IPSS). Este Centro assistencial 

está vocacionado para a prestação de 

cuidados em saúde mental, integrando as áreas de psiquiatria, psicogeriatria e 

deficiência mental. 

 Nos dias de hoje a CSBM possui os seguintes serviços: 

 Serviço de receção e admissões; 

 Unidades de internamento nas áreas de intervenção de Psiquiatria, Psicogeriatria 

e deficiências mentais; 

 Ambulatório; 

 Serviços técnico-assistenciais - Serviços Médicos (Psiquiatria, Medicina interna, 

Medicina Dentária), Serviço de Enfermagem, Serviço Social (Gabinete do 

Figura 2- Casa de Saúde Bento Menni  

Fonte: www.irmashospitaleiras.pt/csbm/galeria/36-

exteriores 
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utente, Gabinete de apoio psicossocial), Serviço de Psicologia, Serviço de 

Psicopedagogia, Serviço de Fisioterapia, Serviço de Educação Física Adaptada, 

Serviço de Reabilitação Sócio Ocupacional e Serviço de Pastoral da Saúde; 

 Serviços/estruturas sócio terapêuticos - Serviço de Voluntariado, serviço de 

Animação, ateliers de Atividades produtivas e criativas, sala de estimulação 

sensorial, ginásio, biblioteca, centro de exposições, auditório Bento Menni, 

campo lúdico, bar, bazar e salão de cabeleireiro; 

 Serviço de Reabilitação; 

 Estágios curriculares em enfermagem, psicologia, serviço social, técnicas de 

gerontologia, educação física adaptada, e outros; 

 Serviços Administrativos; 

 Outros: manutenção, cozinha e lavandaria/rouparia. 

(Fonte: http://www.irmashospitaleiras.pt/csbm/servicos) 

 

 

2.1.  Missão 

 A CSBM tem como missão "prestação de cuidados diferenciados e 

humanizados, em saúde mental e psiquiatria, de acordo com as melhores práticas 

clínicas, com qualidade e eficiência, respeito pela individualidade e sensibilidade do 

utente, numa visão humanista e integral da pessoa". 

(Plano estratégico 2013 - 2015 Irmãs hospitaleiras- Casa de Saúde Bento Menni 2013) 

 

2.2. Visão 

 A CSBM tem como visão "Ser um estabelecimento de saúde com intervenção 

especializada em saúde mental e psiquiatria, inserido na comunidade, em contínua 

evolução no sentido de uma adequação sistemática e progressiva às necessidades da 

população em cada momento, enquadrando na assistência prestada, os aspetos clínicos 

e sociais que englobam a dimensão física, psíquica e espiritual da pessoa". 

(Plano estratégico 2013 - 2015 Irmãs hospitaleiras- Casa de Saúde Bento Menni 2013) 
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1. Saúde Mental 

 

 Segundo o relatório "Investing in Mental Health - Evidence for action", a saúde 

mental e o bem-estar são fundamentais para a capacidade coletiva e individual, na forma 

de pensar, sentir e interagir uns com os outros. De acordo com este relatório a saúde 

mental é uma parte indispensável da saúde. 

 A saúde mental é um estado completo de bem-estar físico, mental e social e não 

apenas a ausência de doença. Está relacionada com a promoção do bem-estar, da 

prevenção de transtornos mentais, o tratamento e reabilitação das pessoas afetadas por 

distúrbios mentais. Não é apenas a ausência de transtornos mentais, define-se como um 

estado de bem-estar no qual o individuo está consciente das próprias capacidades, pode 

enfrentar as dificuldades normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e ainda ser 

capaz de contribuir para a comunidade. (OMS, 2013) 

 Graças aos avanços científicos registados nos últimos vinte anos temos ao nosso 

dispor conhecimentos, capacidades e recursos que permitem tratar eficazmente uma 

parte significativa das pessoas com problemas de saúde mental e em alguns casos 

prevenir estes problemas. No entanto, apesar destes avanços, em Portugal estamos longe 

de poder oferecer a todas as populações o acesso a cuidados essenciais de saúde mental. 

(Relatório da Comissão Nacional para a Reestruturação dos Serviços de Saúde Mental 

2007 - 2016) 

 A promoção da saúde mental requer que se adotem medidas multissectoriais, nas 

quais participem diversos sectores dos governos e organizações comunitárias não-

governamentais. O principal objetivo é promover a saúde mental durante o ciclo vital. 

(OMS, 2013) 

 Segundo demonstrado no estudo "The Global Burden of Disease", (realizado 

pela Organização Mundial de Saúde e a Universidade de Harvard (2001)), no qual se 

estima a carga das diferentes doenças com base nos anos de vida perdidos em 

consequência não apenas da mortalidade, mas também da incapacidade provocada pelas 

doenças, as perturbações psiquiátricas são uma das principais causas da carga total das 

doenças nas sociedades. A nível mundial, mais de 12% da carga resultante de doenças 

em geral deve-se às perturbações psiquiátricas, crescendo este número para 24% na 
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Europa (Relatório da Comissão Nacional para a Reestruturação dos Serviços de Saúde 

Mental 2007 - 2016).  

 Hoje sabe-se que, das 10 principais causas de incapacidade, cinco são 

perturbações psiquiátricas. (OMS, 2001). Estes dados significam que, em todo o mundo, 

e sobretudo nas sociedades mais desenvolvidas, as doenças psiquiátricas, em conjunto 

com as doenças cardiovasculares, estão rapidamente a substituir as doenças infecto-

contagiosas na lista de prioridades de saúde pública. (Relatório da Comissão Nacional 

para a Reestruturação dos Serviços de Saúde Mental 2007 - 2016) 

 Relacionado com a saúde mental, encontra-se a doença mental, que segundo o 

relatório "Investing in Mental Health - Evidence for action", refere-se ao sofrimento, 

incapacidade ou morbidade devido a transtornos mentais e neurológicos que podem 

resultar de fatores genéticos, biológicos e psicológicos e também devido às condições 

sociais adversas. 

 

2. Áreas de Saúde Mental onde atua a casa de saúde Bento 

Menni 

 

2.1. Psiquiatria 

  

 Psiquiatria é uma especialidade da medicina que lida com a prevenção, 

atendimento, diagnóstico, tratamento e reabilitação das diferentes formas de sofrimentos 

mentais, sejam elas de origem orgânica ou funcionais. A função do psiquiatra é de tratar 

doenças mentais como a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, transtornos de 

ansiedade, entre outros. Os principais objetivos desta são promover o bem-estar 

psíquico e aliviar o sofrimento. 

( Hounie, A. Psiquiatria: Saúde Física e Mental em http://anahounie.weebly.com/ consultado a 2 

de Dezembro de 2013) 

 

2.2. Psicogeriatria 

 

 A psicogeriatria é um ramo da psiquiatria e que está destinada à prestação de 

cuidados de saúde mental para os idosos. 
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 Segundo a OMS (1996), um doente idoso que tenha problemas de saúde mental 

apresentam necessidades psicológicas, físicas e sociais. Isto implica que a avaliação, 

gestão e acompanhamento individual requerem a colaboração entre as organizações de 

saúde e sociais. 

 

2.3. Deficiência mental 

  

 De acordo com a convenção da Guatemala, adotada à constituição Brasileira 

pelo Decreto nº3.956/2011, citado por Batista, C. et al. (2007), define deficiência como 

[...] “uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, 

que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, 

causada ou agravada pelo ambiente económico e social”. 

 Segundo Cobb, H. et Mitler, P. (2005), a deficiência mental envolve duas 

componentes essenciais, os fatores de desenvolvimento, em que o individuo apresenta 

funcionalidade intelectual significativamente abaixo da média e os fatores sócio - 

culturais onde apresentam uma incapacidade significativa para se adaptar às 

necessidades culturais da sociedade. Os mesmos autores afirmam ainda que a DM 

manifesta-se geralmente na primeira infância, na idade pré-escolar ou ainda nos anos 

escolares quando é evidente uma lentidão anormal na evolução do comportamento, onde 

apresentam dificuldades na adaptação às necessidades da vida quotidiana, na 

compreensão e utilização da linguagem e na assimilação de significados gerais ou 

abstratos. 

 

3. Atividade Física adaptada 

 

 Antes de se abordar este tema é necessário haver uma breve descrição do que é a 

atividade física.  

 Segundo Sónia Moreira (2004), a atividade física é qualquer movimento 

corporal produzido pela contração muscular que promove o consumo significativo de 

energia. A mesma autora define como categorias da atividade física o trabalho, as 

tarefas da vida diária, o lazer, a manutenção e a competição. 
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 Pelas Orientações da União Europeia para a Atividade Física (2009), caraterizam 

a atividade física como "qualquer movimento associado à contração muscular que faz 

aumentar o dispêndio de energia acima dos níveis de repouso". Quando se referem a 

atividade física, referem-se em todos os contextos como a atividade física em momentos 

de lazer, a atividade física em casa ou no trabalho. 

 Segundo Caspersen et al. (1995), citado por Gonçalves, R. et al (2001, a 

atividade física é "qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esquelético, 

que resulta em gasto energético maior que os níveis de repouso." 

 A atividade física adaptada é no fundo adaptar a atividade física quando se trata 

de populações especiais, como idosos, grávidas, pessoas com deficiências, entre outros. 

Quando se fala em adaptar a atividade física, fala-se em adaptar o jogo, as diferentes 

modalidades e também a transmissão de informação à população em questão, isto de 

forma a permitir que todos participem dentro das suas possibilidades. 

 Segundo Marques (2000), adaptado por Sónia Moreira (2004), a atividade física 

para pessoas com deficiência é importante para o processo de reabilitação e integração 

social, sendo que nesta população contribui para uma melhor aceitação da sua 

deficiência, reforça a autoestima de forma a valorizar as suas capacidades físicas. 

 Segundo Marques (2001), esta atividade destaca e reúne todas as formas de 

participação desportiva de qualquer individuo, mesmo que este tenha elevadas 

limitações na capacidade do movimento, seja qual for o objetivo da atividade, seja ela 

educativa, recreativa, competitiva ou terapêutica. 

 

4. Importância da atividade física 

 
 Segundo a OMS (2001) a atividade física regular ajuda a manter um corpo 

saudável, ou seja, uma pessoa ativa tem menos probabilidades de ter problemas de 

coração, depressão, entre outros. E quando se fala em atividade física, fala-se em 

qualquer movimentação corporal que gaste energia como caminhadas, danças, tarefas de 

casa. 

 De acordo com o American College of Sports Medicine (2006), existe uma 

grande quantidade de estudos que indicam que os indivíduos que passam de um estilo 

de vida sedentário para um estilo fisicamente ativo, apresentam taxas mais baixas de 
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doenças e de mortalidade prematura, ao contrário de aqueles que continuam sendo 

sedentários. Isto ocorre em todas as idades, reforçando a ideia de que nunca é tarde para 

optar por um estilo de vida fisicamente ativo com o objetivo de trazer benefícios para a 

saúde. 

 

5. Benefícios da atividade física 

 

 Segundo a OMS, citada por Sónia Moreira (2004) a atividade física tem bastante 

importância para a saúde mental, física e social. A mesma autora apresenta os seguintes 

pontos como benefícios que a atividade física pode apresentar: 

 Redução do risco de morte por doença cardíaca; 

 Redução do risco do desenvolvimento de diabetes; 

 Redução do risco do desenvolvimento de hipertensão arterial; 

 Redução de sentimentos de depressão e ansiedade; 

 Ajuda a construir e a manter ossos, músculos e articulações saudáveis; 

 Promove o bem-estar psicológico. 

 

 As Orientações da União Europeia para a Atividade Física afirmam que a 

atividade física, a saúde e a qualidade de vida estão relacionadas entre si. Está provado 

que o sedentarismo é uma das principais causas para o desenvolvimento de diversas 

doenças, incluindo as cardiovasculares, sendo assim, é importante afirmar que a prática 

de atividade física traz benefícios para eliminar o sedentarismo mas também apresenta 

outros benefícios a nível social e psicológico. As pessoas sedentárias que passam a ter 

uma atividade física regular afirmam sentir-se melhor, tanto a nível psicológico como 

físico, apresentando uma melhor qualidade de vida. Afirmam ainda que o corpo 

humano, passa por alterações morfológicas e funcionais, que podem evitar ou adiar o 

surgimento de determinadas doenças e melhorar a capacidade para o esforço físico, ou 

seja, pessoas que têm uma vida fisicamente ativa podem obter grandes benefícios para a 

saúde. (Orientações da União Europeia para a Atividade Física, 2009, p.7). 

 De acordo com o Instituto Português do Desporto e Juventude (2012) a prática 

de atividade física apresenta os seguintes benefícios na pessoa com deficiência: 
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A nível do próprio indivíduo, poderá contribuir para: 

 O desenvolvimento da condição física (aumento da força, da resistência, da 

velocidade, da flexibilidade); 

 O psicomotor (melhoria no controlo postural, na coordenação motora, no 

equilíbrio, no conhecimento do corpo e das suas reais potencialidades quer 

psicomotoras, quer físicas); 

 A estimulação de centros nervosos e de estruturas anatómicas lesadas, que 

poderá acelerar o processo terapêutico; 

 Potenciar o desenvolvimento cognitivo; 

 Potenciar um aumento do autoconceito; 

 Potenciar um aumento da comunicação; 

 Potenciar a prevenção de estados depressivos e de ansiedade; 

 Potenciar a redução da irritabilidade e da agressividade; 

 A produção de uma sensação de bem-estar e equilíbrio; 

 Ajudar no desenvolvimento intelectual, sobretudo nas idades mais tenras; 

 Potenciar a integração social e a qualidade de vida. 

Contribui também para o desenvolvimento social, nomeadamente: 

 Através do esclarecimento do público acerca da situação particular dos grupos 

de deficiência, acerca das suas experiências, comportamento, atuação e das suas 

reais capacidades; 

 Permitindo construir uma melhor camaradagem entre deficientes e não 

deficientes; 

 Promovendo a integração social de portadores de deficiência através da 

realização de provas com pessoas com deficiência em eventos para pessoas sem 

deficiência; 

 Os desportistas com deficiência funcionam como modelo de superação dos 

próprios limites para outros elementos com deficiência, permitindo que estes 

possam encontrar soluções para as suas próprias barreiras à integração e 

participação na sociedade; 

 Despertando um maior interesse da comunidade científica para o estudo das 

deficiências, sobretudo no que diz respeito às áreas científicas que estudam o 
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comportamento. A partir daí, a intervenção com esta população terá uma mais-

valia no que diz respeito à qualidade desta; 

 Promovendo o desenvolvimento de soluções técnicas e de materiais cada vez 

mais adaptados, que permitam a diminuição das desvantagens provocadas pelas 

deficiências. 

(Fonte: Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (2013) consultado a 10 de Novembro de 2013 

em http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=27) 

 

 O ACSM (2006) apresenta a seguinte tabela no que respeita aos benefícios da 

atividade física e/ou do exercício regular: 

 

 

 

Figura 3 - Benefícios da atividade Física 

 Fonte: ACSM 2006 
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Parte III - Objetivos e Atividades 

Desenvolvidas 
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1. Objetivos 

 

1.1. Objetivos Gerais 

 
  A Casa de Saúde Bento Menni tem como principal objetivo prestar cuidados em 

saúde mental, nas áreas de psiquiatria, psicogeriatria e deficiência mental, com uma 

especial preocupação em preservar, tratar e reabilitar. Tem ainda como principais 

objetivos: 

 Prestar cuidados de saúde de máxima qualidade, aos utentes e família; 

 Proporcionar um ambiente seguro, confortável, humanizado, promotor de 

autonomia e qualidade de vida; 

 Promover o conhecimento básico e clínico em saúde mental e psiquiatria; 

 Desenvolver atividades de ensino pré e pós graduado em áreas da saúde mental e 

psiquiatria. 

 

1.2. Objetivos específicos/pessoais 

 
 Os objetivos pessoais, que me propus a atingir com o estágio foram: 

 Adquirir competências de interação com pessoas portadores de deficiências ou 

com um certo problema de saúde mental; 

 Saber como reage esta população à prática de atividade física; 

 Aprender as melhores formas de planear e que tipo de exercícios são mais 

benéficos para esta população; 

 Desenvolver atividades de forma a proporcionar momentos de bem-estar; 

 Aumentar a auto - estima, força, equilíbrio, postura e confiança. 
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2. Atividades desenvolvidas durante o estágio 

 

 Neste tópico pretendo descrever todas as atividades realizadas durante o estágio, 

onde irei referir os grupos, as atividades contínuas e as atividades pontuais. 

 Em relação à minha participação nestas atividades, numa fase inicial, 

acompanhei e apoiei as atividades realizadas pelo supervisor Carlos Alves, entre elas as 

atividades de estimulação motora, exercício cardiovasculares, entre outros. Depois 

preparei e realizei as sessões de atividades destinadas aos grupos que acompanhava 

nomeadamente exercícios cardiovasculares e de força. A pedido do professor fiz 

também uma avaliação do risco de queda (índice de Tinetti, que está dividido pelo teste 

de marcha e de equilíbrio, anexo 5) e realizei um programa de atividades para diminuir 

esse risco (anexo 2). 

 Irei mostrar de seguida os grupos de trabalho, as atividades realizadas nos 

mesmos (quadro 1) e a carga horária (quadro 2). Em relação aos nomes dos grupos, 

estes foram dados de forma aleatória e eram já assim usados em todas as atividades da 

instituição. Quanto à caraterização destes o grupo "Gaivotas" e o grupo dos "Piriquitos" 

eram os grupos mais independentes e mais ativos apesar de os "Piriquitos" apresentarem 

mais dificuldades. O grupo "Melros" era um grupo com menos mobilidade e com idade 

mais avançada, os exercícios eram realizados nas salas de convívio em que onde as 

utentes se situavam ao contrário do grupo "Cisnes" que também era um grupo com 

idade mais avançada mas que apresentavam mais mobilidade, o que permitia a 

deslocação até a sala das máquinas para a prática de atividade física. Quanto ao grupo 

de Motricidade era o grupo com um grau de dependência elevado, com mobilidade 

muito reduzida e com um grau elevado de sedentarismo. Por último as "Águias" que era 

um grupo com um grau de dependência moderado e de mobilidade moderada onde os 

exercícios eram realizados na sala de ginástica, ao contrário do grupo de motricidade 

que no geral eram realizados nos cadeirões onde elas se situavam, os exercícios eram de 

estimulação motora em ambos. 
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Quadro 1 - Grupos de trabalho e as respetivas atividades 

Grupo 
% 

Utentes  
Exercícios 

Águias 13 Ex. Estimulação Motora e Força 

Piriquitos 15 Exercícios aeróbicos e de força 

Melros 10 Exercícios de estimulação Motora 

Cisnes 10 Exercícios aeróbicos e de força 

Gaivotas 10 Exercícios aeróbicos e de força 

Motricidade 20 Exercícios de estimulação Motora 

 

 

 

 

Quadro 2 Carga horária 

         

            

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 Quinta Sexta 

10:00/11:00 Motricidade 
Motricidade 

Individual 

11:00/12:00 Águias Motricidade 

12:00/12:30 Cisnes Cisnes 

13:00/14:00 Almoço 

14:00/15.30 Gaivotas Piriquitos 

15:30/16:00 Melros Melros 
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2.1. Atividades contínuas 

 

 Durante o estágio as atividades contínuas, ou seja, atividades realizadas todas as 

semanas com exceção de alguns dias devido a outras atividades programadas pela 

instituição, foram exercícios aeróbios, exercícios de força, atividades lúdicas e 

exercícios de estimulação motora. O tipo de atividades variava de acordo com o grupo 

em que ia ser realizada. Em relação à duração, em norma eram sessões de 30 minutos a 

90 minutos. 

 

2.1.1. Exercícios aeróbios 

 
 Os exercícios aeróbios, que são exercícios que 

fazem uso do oxigénio na geração de energia dos 

músculos e podem apresentar benefícios para a saúde 

como diminuir o risco de certas doenças, principalmente a 

nível cardiovascular, também a aumentar a autoestima e a 

combater a depressão. Posto isto, os exercícios aeróbicos 

dados ao longo do estágio foram exercícios recorrendo à 

passadeira (figura 5) e ao step (figura 6), sempre que o clima meteorológico assim o 

permitisse foram realizadas caminhadas no exterior. 

 Na realização destas atividades a intensidade era sempre baixa ou moderada 

conforme o grupo e era preciso ter sempre especial atenção aos sintomas de cansaço e 

posturas devido à população que estava em questão. 

                                                                         

                                                                      

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Passadeira  

Fonte: próprio 

Figura 5 - Step  

Fonte: próprio 
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2.1.2. Exercícios de Musculação 

 

 Os exercícios de musculação, que são exercícios 

usados para o desenvolvimento da massa muscular, 

tinham como principal objetivo a força e resistência dos 

membros superiores, inferiores e abdominais. A realização 

destes exercícios era sempre adaptada às condições das 

utentes. 

 Geralmente os exercícios para trabalhar os 

membros superiores eram realizados em máquina (figura 

7) e alteres, para trabalhar os membros inferiores eram 

realizados em máquina e espaldar e para trabalhar 

abdominais adaptava-se o exercício de forma às utentes não fazerem tanta força, a 

utente sentava-se num banco ao lado de uma cama e colocava-se uma almofada em 

forma triangular ligeiramente atrás das costas. Por vezes podiam ser realizados outros 

exercícios com o mesmo objetivo com o peso do corpo ou alteres mas sempre com 

segurança e apoio. 

 Como já referi anteriormente nos exercícios de força também é preciso ter 

especial atenção à postura, se a utente está a realizar o exercício muito rápido ou se está 

a fazer muito esforço. 

 

2.1.3. Exercícios de estimulação motora 

 

 Estes exercícios eram sobretudo destinados às utentes mais dependentes e com 

uma idade mais avançada, tinham como objetivo diminuir o sedentarismo destas. 

 Um dos grupos eram as utentes dependentes, que passavam o tempo sentadas em 

cadeirões e o exercício era eu próprio que o realizava nelas, tirando algumas exceções 

de utentes que conseguiam levantar-se sozinhas. Outro grupo, eram as utentes com 

idade mais avançada, onde o exercício era realizado pelas mesmas nas salas de 

convívio. Por último, uma utente dependente em que a acompanhava até a sala das 

Figura 6 - Máquina de 

musculação multifunções 

Fonte: Próprio 
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máquinas onde realizava exercícios recorrendo a barras paralelas (figura 8) e espaldar 

(figura 9). 

 

                   

           

 

 

 

 

 

 

  

2.2. Atividades Pontuais 

 

 Neste ponto pretendo caraterizar e apresentar a minha participação nas 

atividades e/ou eventos que foram realizados durante o estágio, atividades essas que não 

eram de uma forma contínua. 

 

2.2.1. Aniversários 

 

 Todas as últimas sextas-feiras do mês é realizada uma pequena festa de 

aniversário para festejar o aniversário de todas as utentes que fazem anos durante o 

mesmo mês, que consistia em sessões de cinema, cantar músicas, comer bolo na hora do 

lanche, entre outras. A minha participação foi apenas de assistir. 

 

2.2.2. V Olimpíadas Hospitaleiras 

 
 As Olimpíadas Hospitaleiras é um evento desportivo e que são rotativamente 

realizadas pelos diversos centros das Irmãs Hospitaleiras e que no ano 2013 foi a casa 

de Saúde Bento Menni da Guarda que organizou, que decorreram de 27 a 28 de Junho 

na cidade da Guarda. 

 As Olimpíadas Hospitaleiras é "um evento que, baseando-se na prática 

desportiva, possa ao mesmo tempo ser um momento ótimo de socialização e de 

Figura 7 - Barras Paralelas  

Fonte: Próprio  

Figura 8- Espaldar 

 Fonte: Próprio 
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crescimento da cultura desportiva das suas utentes e de relação interinstitucional." 

(Projeto V Olimpíadas Hospitaleiras). 

 A minha participação no evento foi de ajudar e treinar a equipa participante no 

evento em todas as modalidades e de colaborar, dando algumas ideias, arbitrar jogos e 

de acompanhar a equipa durante as provas de atletismo.  

 

2.2.2.1. Basquetebol adaptado 3x3 

 

 No jogo de basquetebol adaptado as equipas são compostas por três jogadoras de 

cada equipa com dois suplentes e que tem uma duração de 10 minutos cada jogo, quanto 

às dimensões do campo, utiliza-se apenas metade de um campo normal e os cestos são 

colocados nas laterais deste. 

 A minha participação neste jogo foi, preparar as utentes que participaram nos 

Olimpíadas, com treinos e algumas noções do jogo. Durante o evento fui o árbitro dos 

jogos.  

 Em relação à preparação das atletas, os meus principais objetivos, numa fase 

inicial, foi treinar os lançamentos e de criar uma sintonia com a bola e com o jogo, mais 

tarde lançamentos com oposição e jogadas entre as colegas de equipa. 

 

2.2.2.2. Atletismo 

 
 O atletismo foi composto pelas seguintes provas: 

1. Corridas de velocidade 60 e 80 m, são provas de curta distância em que as 

atletas têm de percorrer a distância definida o mais rápido possível; 

2. Corridas de obstáculos 50m, são também provas de velocidade mas que têm 

barreiras durante o percurso, as barreiras foram adaptadas às atletas em questão, 

ou seja, barreiras de 50cm;  

3. Corrida de estafetas 4x60m, esta é uma corrida por equipas, constituída por 4 

elementos, onde cada 1 deles percorre uma determinada distância transportando 

o "testemunho" que tem de entregar ao atleta seguinte; 

4. Corrida de resistência 300m, ao contrário das provas de velocidade, as corridas 

de resistência são provas de longa distância; 
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5. Salto em comprimento, que consiste em uma pequena corrida e saltar para uma 

caixa de areia; 

6. Salto em altura, em que as atletas têm como objetivo saltar por cima de uma 

barra sem derrubar esta; 

7. Lançamento da bola de arremesso que consiste em lançar o mais longe possível 

uma bola com o tamanho idêntico de uma bola de ténis; 

8. Lançamento do peso, este lançamento é idêntico ao anterior, mas neste as atletas 

têm que iniciar com o peso colocado ligeiramente acima do ombro. 

 A minha participação no atletismo foi de preparar as atletas para a prova e 

durante o evento o meu papel foi de acompanhar as atletas durante as provas foi de 

treinador, dando apoio, dicas e colocar as atletas nas respetivas provas. 

 

2.2.2.3.Voleibol adaptado 3x3 

 

 O voleibol adaptado é um desporto coletivo jogado por duas equipas de 3 

jogadores mais 2 suplentes num terreno dividido a meio por uma rede. A bola é jogada 

por batimentos efetuados principalmente com as mãos e os braços, podendo no entanto 

ser tocada com qualquer parte do corpo. Foi utilizada uma bola adaptada (esponja). 

 A minha participação no voleibol foi a de preparar a equipa, dando a estas uma 

noção do jogo e dando treinos. Durante o evento a minha participação foi de arbitrar os 

jogos. 

 Em relação aos treinos o meu objetivo foi de dar umas noções básicas do jogo e 

as regras principais, os treinos basicamente foi de preparar as utentes a enviar a bola por 

cima da rede para o campo contrário dando apenas 1 toque e trocando a bola pelas 

colegas. 

 

2.2.2.4. Natação 

 

 A prova de natação foi constituída por 2 membros de cada equipa, esta prova foi 

realizada no tanque de aprendizagem das piscinas municipais da Guarda, o estilo foi 

livre, ou seja, cada atleta realizava o estilo com que tivesse mais a vontade. 

 A minha participação nesta prova foi de árbitro. 
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2.2.2.5. Caminhada 

 

 Esta prova foi realizada no parque Polis da Guarda, em que a prova consistia em, 

a equipa toda dar uma volta completa ao parque a andar e só era finalizada quando todos 

os elementos da equipa passassem a linha de chegada. 

 A minha participação nesta modalidade foi de preparar a equipa para a prova e 

de a realizar com a equipa. 

 

2.2.2.6. Outras atividades não-competitivas 

 
 Foram também realizadas outras atividades, mas com o objetivo de convívio e 

socialização e não de competição. 

 Hidroginástica; 

 Jogos tradicionais; 

 Aeróbica. 

 A minha participação nestas atividades foi de observar e de participar nas 

mesmas. 
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Parte IV - Reflexões Finais 
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1. Aplicação das unidades Curriculares lecionadas 

 

 O último ano da licenciatura foi bastante importante pois foi quando realizei o 

estágio curricular que me permitiu adquirir experiência no campo e assim aplicar 

conhecimentos adquiridos durante a licenciatura dentro da área do estágio escolhido As 

principais unidades curriculares que serviram de base para as atividades desenvolvidas 

durante o estágio foram as seguintes: 

 

1. Anatomofisiologia: Nesta unidade curricular aprendemos como funciona o 

nosso organismo a nível muscular, circulatório e a nível esquelético o que é 

fundamental para perceber se os movimentos são bem executados durante a 

realização das atividades; 

2. Fisiologia do exercício físico: Esta ajudou a perceber o funcionamento do 

organismo na atividade física e as diferentes formas de exercício para melhorar a 

capacidade física e a saúde; 

3. Atividade Física Adaptada: Foi uma das mais importantes, visto que esta está 

relacionada com o estágio, de forma a aprender características das doenças e 

acima de tudo, esta unidade curricular foi essencial para saber qual as melhores 

metodologias de ensino devem ser aplicadas e os benefícios da atividade física 

nesta população, permitindo assim aplicar todos os conhecimentos adquiridos na 

prática do estágio; 

4. Atividade Física na Terceira Idade: Nesta, foram executadas diversas atividades, 

com diferentes tipos de materiais, o que permitiu adquirir conhecimentos para 

aplicar em aulas desta categoria durante o estágio; 
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2. Reflexão crítica e competências adquiridas 

 

 Durante esta reflexão pretendo relatar todo o trabalho realizado durante o 

estágio, se atingi os meus objetivos, o trabalho que realizei e aquele menos conseguido 

ou que podia ter realizado. 

 O estágio curricular decorreu na CSBM da Guarda, sendo esta uma instituição 

que esta essencialmente vocacionada para a prestação de cuidados de saúde mental e 

psiquiatria a doentes de evolução prolongada, deu início a 11/10/2012 e terminou a 

28/06/2013, com o horário das 9h00 até as 16h00, com 1h de almoço, quintas e sextas-

feiras. 

 Um dos grandes motivos para a escolha deste foi o interesse e curiosidade e 

ambição de trabalhar com esta população portadoras de algumas incapacidades mentais 

e motoras e de seguir estudos neste âmbito. 

 Em relação os objetivos, saber como estas reagem à prática de atividade física, 

isto como objetivo geral e como objetivos específicos, propus-me a aprender as 

melhores formas de planear, que tipos de exercícios mais benéficos para esta população 

e desenvolver atividades de forma a proporcionar momentos de bem-estar de forma a 

autoestima e confiança das utentes. Objetivos esses que foram concretizados, uns mais 

cedo que os outros. 

 A minha relação com o supervisor, o professor Carlos Alves, sempre foi muito 

boa, em que o próprio sempre me colocou à vontade, facilitando o trabalho e esteve 

sempre disponível para qualquer dúvida ou ideias minhas. 

 O plano de estágio previamente discutido com o supervisor foi: 

 Observar, analisar e conhecer as instalações, objetivos e as dinâmicas (mais 

centrado na atividade do meu supervisor) da instituição e as utentes durante os 

primeiros dias; 

 Avaliar as necessidades das utentes de forma a ter uma visão sobre a sua aptidão 

física, para depois planear e realizar exercícios de motricidade em utentes de 3ª 

idade mais dependentes e/ou utentes que apresentem deficiência mental. E 

avaliar e diminuir o risco de quedas e a qualidade da marcha das utentes de 

forma a subirem 3 pontos no seu valor em pelo menos 50% das utentes 

avaliadas; 
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 Trabalhar com as utentes, no ginásio, a parte cardiovascular (utilizando 

essencialmente passadeira e steps), a resistência e força, corrigindo posturas e/ou 

exercícios mal realizados; 

 Realizar atividade física ao grupo de utentes com deficiência mental mais 

avançada, de forma a melhorar a postura, equilíbrio, força e resistência 

promovendo ao mesmo tempo a autoestima e o convívio; 

 Planear e realizar sessões de grupo adaptadas às necessidades do grupo 

previamente definido; 

 Avaliar a componente cardiorrespiratória das utentes e proporcionar exercício 

que promovam o aumento dessa capacidade em 20% a 60% das utentes 

avaliadas. 

 Nos primeiros dias acompanhei o supervisor com o objetivo de observar a 

prática do exercício nesta instituição, exercícios esses como motricidade em utentes 

mais dependentes, realização de atividade física em utentes com deficiência mental mais 

avançada, ginásio, principalmente passadeiras e step trabalhando a parte cardiovascular, 

pude também conhecer as instalações e as utentes e funcionários. 

 Posteriormente fiquei com os grupos de trabalho, realizando sempre os 

exercícios planeados pelo supervisor. A pedido deste comecei por realizar o teste de 

Tinetti (teste de marcha e teste de equilíbrio) para assim avaliarmos o risco de queda das 

utentes e depois elaborar um plano com o objetivo de reduzir o risco de queda das 

mesmas, em que defini como objetivos, trabalhar o sistema nervoso (coordenação e 

tempo de reação), visão, estrutura muscular, postura, equilíbrio e agilidade. Na minha 

opinião foi muito benéfico a aplicação do teste pois permitiu-me ter mais contato com 

as utentes, elaborar um plano que com as pesquisas e ajuda do supervisor permitiu-me 

adquirir novos conhecimentos acerca da população em que estava a trabalhar e os 

melhores métodos de aplicar o exercício a estes. Devido a falta de tempo e a algumas 

rotinas da instituição não me foi permitido aplicar na totalidade o plano. 

 Mais tarde comecei a planear e realizar as sessões, em que dei mais especial 

atenção à parte cardiovascular e aos exercícios de força, ou seja, passadeiras e steps, 

trabalhos de postura e de força muscular. Em algumas sessões, se o tempo o permitisse, 

optei por caminhadas pelo exterior da instituição adaptando o percurso aos objetivos. 
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 Durante as manhãs a pedido do supervisor, comecei a aplicar motricidade nas 

utentes mais dependentes, trabalhando principalmente com uma utente, que apesar da 

sua dependência, mostrava vontade de andar e conseguia dar alguns passos apesar de 

necessitar de apoio constante, neste caso particular trabalhava força dos membros 

inferiores, postura e equilíbrio com os materiais disponíveis na sala de fisioterapia, 

barras laterais e espaldar. 

 No dia 27 e 28 de Junho decorreram as V Olimpíadas Hospitalares, que 

englobavam provas de atletismo, basquetebol, voleibol e natação, e foi me proposto 

treinar o grupo de utentes que participaram nas mesmas. Comecei os treinos cerca de 30 

dias antes do evento em que dei especial atenção as provas de atletismo e basquetebol. 

Este evento foi muito benéfico, permitiu-me adaptar os treinos destas modalidades à 

população em causa, contribuí para o aumento da autoestima e bem-estar das utentes, 

acima de tudo ficar a saber que as utentes deixavam os treinos bem-dispostas e que 

tinham melhorado certos movimentos. Durante o evento a minha participação foi de 

treinador nas provas de atletismo e marcha e de árbitro nas restantes provas. Foi a 

primeira vez que participei num evento destes, foi bastante emocionante e benéfico 

assistir ao convívio e socialização e ao crescimento da cultura desportiva das utentes, 

sendo estes os principais objetivos deste evento. 

 Durante o decorrer do estágio, aprendi como lidar com esta população, como 

planear o exercício físico e principalmente os cuidados a ter na realização destes, qual a 

reação desta população na prática de atividade física, desenvolvi atividades com o 

objetivo de proporcionar momentos de bem-estar e de forma a aumentar a autoestima e 

confiança das utentes. No início pensei que ia ser mais complicado (apesar de o ser 

devido às necessidades destas pessoas, pela medicação e principalmente por nunca ter 

lidado tão próximo elas), mas adaptei-me bem ao ambiente o que permitiu que o estágio 

decorre-se da melhor maneira. Adquiri novos conhecimentos e novas competências 

tanto a nível profissional e pessoal, que me tornaram uma pessoa melhor. Sinto que 

podia ter feito mais, principalmente realizar outro tipo de atividades com as utentes e 

trabalhar mais com elas, algo que só nos últimos meses fui fazendo, como por exemplo, 

"negociar" mais 5 min na passadeira ou no step, se a sua condição física assim o 

permitisse.  
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 Posto isto, os objetivos que me propus foram alcançados como também o plano 

de estágio definido, tirando o facto de não conseguir aplicar na totalidade o plano que 

realizei para diminuir o risco de quedas nas utentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



32 
 

Conclusão 
  

 O estágio curricular, do qual resultou o presente relatório, foi bastante 

importante na minha formação, tive oportunidade de aplicar na prática os 

conhecimentos e técnicas que adquiri ao longo do curso de Desporto, nomeadamente a 

forma de comunicar, de planear e de realizar tarefas de acordo com a população, e foi 

essencial para desenvolver novas competências técnicas e pessoais. 

 Ao longo do estágio atingi os objetivos previamente estabelecidos e fui de 

encontro às atividades a que me propus desenvolver. Adquiri competências de interação 

com pessoas portadoras de deficiências psiquiátricas, como reagir a certas situações 

e/ou imprevistos nomeadamente ter que improvisar ou adaptar os planos, adquiri 

também novos conhecimentos de forma a planear melhor os exercícios adequados a 

estas populações e a reação desta população ao praticar atividade física. Acima de tudo 

consegui desenvolver atividades que proporcionaram momentos de bem-estar, 

contribuindo para o aumento da autoestima e confiança das utentes.  

 Um ponto fraco foi de não ter adquirido formações relativas a esta área de forma 

a enriquecer os meus conhecimentos e técnicas, que na minha opinião podia vir a 

aumentar ainda mais o meu rendimento na prática do estágio. 

 Um fator positivo foi o à-vontade em que o professor Carlos me colocou, a 

confiança que me transmitiu e liberdade. Onde por exemplo me dava autonomia para 

realizar e aplicar um plano para um certo grupo, o "saber fazer", e no final da sessão 

conversarmos sobre o que correu bem ou o que correu menos bem e porquê, ou seja, 

permitiu-me aprender com o erro, mas claro os planos eram sempre supervisionados 

primeiro pelo mesmo, de forma a discutir certas de medidas de segurança, entre outros. 

Saliento também como elemento positivo do estágio, o fato deste ter decorrido num 

local onde pude contar com a ajuda de todos os profissionais e onde fui recebido de uma 

forma acolhedora.  

 A existência de outras atividades na instituição, atividades essas também 

bastante importantes para as utentes, que por vezes atrasavam o começo da sessão de 

atividade física, permitiram-me, como referido anteriormente, ganhar alguma 

experiencia de improviso nos planos previamente definidos e, por exemplo, no caso dos 

aniversários, deram-me oportunidade de conhecer melhor e conviver com as utentes. 
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 No geral a realização do estágio foi uma mais-valia para mim em que me 

permitiu crescer como pessoa, tornar-me mais responsável, ser mais comunicativo, 

interagir mais, apresentar uma postura adequada de acordo com a situação e acima de 

tudo ter ajudado a preparar o meu futuro profissional. Sendo assim, o estágio curricular 

é importante porque é onde nos encontramos mais perto da realidade que iremos 

encontrar no futuro. 

 Em relação às disciplinas durante a licenciatura que achei muito úteis para a 

realização do estágio foi a de Atividade Física adaptada, Atividade Física na Terceira 

Idade, entre outras. 

 Penso que o meu comportamento sempre foi positivo, onde sempre mostrei 

disponibilidade para realizar qualquer tarefa, de adquirir novos conhecimentos e tentei 

sempre alcançar todos os objetivos dando o meu melhor. 
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ANEXO 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plano do risco de queda



 
 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Depois de realizado o Teste de Tinetti (teste de marcha e teste de equilíbrio) e saber os 

valores de risco de queda das utentes, temos como objetivo: 

 Diminuir o máximo possível em todas as utentes que apresentem um risco de 

queda elevado ou moderado; 

 E em relação às utentes que não apresentam risco de queda, manter esses 

mesmos valores; 

 Aumentar a auto - estima, força, equilíbrio e confiança. 

 

Objetivos Específicos 

Para alcançarmos o objetivo anteriormente referido, vamos dar especial atenção a 

fatores do risco de queda como: 

 Sistema nervoso ( coordenação e tempo de reação); 

 Visão; 

 Estrutura Muscular, principalmente força dos membros inferiores; 

 Postura; 

 Equilíbrio 

 Agilidade. 



 
 

Cuidados a ter na prescrição de exercícios: 

(Segundo o artigo de revisão de Tribess.S e Virtuoso Jr.J, 2005) 

A prescrição de exercícios para o treino de força em idosos  

As inúmeras vantagens proporcionadas pelo treino de força no envelhecimento estão 

descritas na literatura. No entanto, deve-se ter determinados cuidados nos idosos quando 

se aplica este tipo de treino.  

a) o treino de força deve ser realizado pelo menos duas vezes por semana, com um 

mínimo de descanso de 48 horas entre sessões de forma a que os músculos recuperem e 

previne-se também a fadiga relacionada com o excesso de exercício. 

b) recomenda-se um conjunto de 8 a 10 exercícios com 8 a 12 repetições por cada, 

desencadeando uma classificação de esforço entre 12 a 13 na Escala de Borg. 

c) a seleção do trabalho deve estar direcionada para os grupos de músculos mais 

importantes nas atividades da vida diária, como o glúteo, peitoral, quadríceps, grande 

dorsal, abdominais e deltóide. 

d) a duração das sessões não deve ultrapassar a 60 minutos, pois pode desmotivar a 

prática do exercício. O indivíduo deve ser capaz de completar a sessão num período de 

20 a 30 minutos. 

e) recomenda-se inspirar antes de levantar peso, expirar durante a contração e inspirar 

durante o retorno à posição normal, evitando a manobra de valsalva. 

 

A prescrição de exercícios para o treino de flexibilidade em idosos 

Para o treino de flexibilidade devem ser utilizados materiais como colchonetes, 

almofadas, faixas e bancos, estes podem ser utilizados para facilitar a postura e a 

execução dos movimentos. 

Os exercícios para treino de flexibilidade devem ser trabalhados com uma frequência 

mínima de três vezes por semana, podendo ser realizados diariamente, as sessões devem 

variar entre 15 a 30 minutos. Os movimentos devem ser lentos, seguidos de 

alongamento estático durante 10 a 30 segundos e 3 a 5 repetições para cada exercício. A 

amplitude do movimento articular deve ser confortável, sem causar dor. 

 

A prescrição de exercícios para o treino de equilíbrio em idosos 

Os exercícios para desenvolver o equilíbrio devem ser executados no início do 

programa de exercícios, de forma as pessoas possam estar descansadas, proporcionando 

uma melhor performance do exercício. 



 
 

Os exercícios devem ter duração de 10 a 30 segundos com 2 a 3 repetições para cada 

posição ou exercício, perfazendo um total de 10-15 minutos. Os exercícios de equilíbrio 

podem ser do tipo estático e/ou dinâmico, que envolvam combinações de manipulação, 

ausência do estímulo visual, giros lentos e coordenação do corpo. 

 

A prescrição de exercícios para o treino do tempo de reação e movimento em 

idosos. 

O número de repetições para os exercícios de tempo de reação e de movimento é 

determinado pela fadiga observada nos alunos e /ou na sua motivação, com duração de 

aproximadamente 10-15 minutos e execuções em alta velocidade.  

Na seleção dos exercícios devem ser utilizados estímulos visuais, auditivos e táteis. 

Na prescrição de exercícios deve-se evitar:  

a) associações de muitos componentes na tarefa, pois o domínio cognitivo prevalece 

sobre o motor; 

b) rotações e flexões do quadril, pois as atividades devem ser executadas em alta 

velocidade, o que aumenta as possibilidades de lesões;  

c) exercícios em que a posição inicial é deitada ou sentada no solo e o uso de objetos 

pesados, devido á velocidade requerida para a sua execução. 

 

A prescrição de exercícios para o treino de agilidade em idosos. 

O número de repetições é determinado pela fadiga observada nos alunos e/ou na sua 

motivação, decorrente do esforço que os deslocamentos rápidos exigem. 

Aproximadamente 10-15 minutos de exercícios são dedicados ao treino de agilidade.  

A seleção dos exercícios deve ser feita de maneira que predominem exercícios em 

velocidades máximas, combinados ou não com deslocamentos do corpo no espaço, 

mudanças de direção e alterações do centro de gravidade.  

No princípio do treino deve-se evitar:  

a) atividades em que as pessoas ficam paradas e o material se desloca;  

b) giros e tarefas de passagem de objetos altos, pela uso de alta velocidade;  

c) disputas corporais, pelo elevado controlo do corpo;  

d) deve dar-se prioridade à atividades de baixa complexidade, os idosos tendem a 

privilegiar a execução correta em detrimento da execução rápida. 

 

 



 
 

Grupos 

 

Águias 

Nome 
R. 

Queda 

 

Nome 
R. 

Queda 

 7  7 

 6  10 

 24  20 

 19  19 

 23  20 

 6  ? 

 ?  

 

Gazelas 

Nome 
R. 

Queda 

 
Nome 

R. 

Queda 

 21  18 

 17  18 

 24  18 

 19  20 

 18  7 

 24  17 

 18  23 

 15  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piriquitos 

Nome 
R. 

Queda 

 

Nome 
R. 

Queda 

 22  22 

 26  26 

 26  24 

 9  19 

 26  25 

 24  18 

 25  19 

 22  

Cisnes 

Nome 
R. 

Queda 

 

Nome 
R. 

Queda 

 23  22 

 26  22 

 22  27 

   ? 

 14  24 

 27  24 

 20  21 

 21  23 

 23  

Melros 

Nome 
R. 

Queda 

 

Nome 
R. 

Queda 

 ?  12 

 ?  15 

   ? 

 ?  17 

 16  13 

 ?  12 

 15  21 

 26  20 

 20  

Golfinhos 

Nome 
R. 

Queda 

 

Nome 
R. 

Queda 

 15  4 

 11  10 

 18   

 17  17 

 18  18 

 ?  18 

 8  8 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
q
u
il

íb
ri

o
 

 

 Utilizar o próprio corpo em habilidades gerais e variadas de deslocamento 

com equilíbrio 

 Posições de equilíbrio estático com apoio 

 Caminhar com passos curtos por uma linha reta 

 Caminhar em torno de obstáculos  

 Exercícios em cadeiras 

 Subir escadas ou um obstáculo 

 Posições de equilíbrio estático sem apoio 

 Equilíbrio dinâmico de olhos fechados 

 Saltar sobre obstáculos de altura e comprimento variado 

 Saltar sobre um plano superior com receção equilibrada 

 Realizar salto do coelho no chão 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1

0 

1

1 

Gaivotas 

Nome 
R. 

Queda 

 

Nome 
R. 

Queda 

 27  27 

 27  23 

 ?  23 

 28  25 

 27  24 

 25  

Motricidade 

Nome 
R. 

Queda 

 

Nome 
R. 

Queda 

 ?  ? 

 10  ? 

 ?  ? 

 ?  ? 

 ?  ? 

 ?  ? 

 ?  8 

 ?  ? 

 ?  14 

 ?  8 

   



 
 

P
o
st

u
ra

 
 Alongamentos 

 Exercícios de costas  

 Exercícios sentados com elásticos 

 Exercícios de abdominal  

 Exercícios de pernas  

 Exercícios de peitos  

 Exercícios em pé com elásticos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

V
is

ão
 

 Lançar a bola com precisão a um alvo fixo 

 Manter a bola controlada com a raquete 

 Driblar a bola com uma das mãos e alternando 

 Lançar uma bola em distância 

 Lançar a bola para cima e apanhar de várias formas 

 Passar a bola entre colegas 

 Cair voluntariamente de diversas formas no colchão 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S
is

te
m

a 
N

er
v
o
so

 

 Marcha nos mesmo lugar 

 Andar em linha reta (braços movimento contrario das pernas) 

 Andar em ziguezague 

 Andar pelo espaço e dar tarefas enquanto andam 

 Andar até um local ao som de um apito 

 Controlar a bola com várias partes do corpo por ações motoras básicas 

 Exercícios de mão com mão, pé com pé, mão com pé 

 Controlar a bola com várias partes do corpo por ações motoras básicas 

 Na posição sentado, ao som de um apito caminhar até um certo local 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

E
st

ru
tu

ra
 M

u
sc

u
la

r 

Membros inferiores, membros superiores e abdominal 

 Exercícios em cadeira  

 Exercícios em máquinas com pesos 

 Exercícios com o peso do corpo 

 Exercícios com pesos livres 

 Abdominais  

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 



 

 

Grupos Objetivos 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 22ª 23ª 
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ANEXO 3



 

 

 

 

Ficha de Planeamento diário 
 

 

 

 

Áreas Objectivos 

1,2 Trabalho de Postura 

1,2,3 Trabalhar Sistema  Nervoso 

1,3 Trabalhar Visão 

Passadeira 

Step 

Cardio 

 

Áreas Exercícios 

1 

 

2 

Alongamentos antes e depois dos exercícios 

 

De joelhos com a barriga sobre a bola e as mãos apoiadas em 

cada lado da bola, esticar pernas e braços e voltar a posição 

inicial 

1 

 

2 

 

3 

Caminhar no mesmo lugar 

 

Caminhar em linha reta 

 

Caminhar em ziguezague 

 

1 

 

3 

Lançar uma bola pequena em direção a um balde  

 

Driblar a bola com uma das mãos e ir alternando 

 

  

 

 

Data:   _____/______/_____   Grupo: _______________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 



 

 

 

Preparação para Olimpiadas Hospitalares

Basquetebol

Voleibol

Observação

PLANO

Sessão: 1

Min. Conteúdo

Duração: 60 Minutos

Tentar fazer receção de pés 

juntos

Ter atenção à forma como vao 

cair no colchão

Atirar a bola com força o mais longe possível

Explorar a bola, mandar a bola ao ar, passar a bola entre as colegas, lançar a bola ao cesto

Andar e saltar sobre uma garrafa com chamada a um pé

Andar e saltar sem obstáculo

Atirar uma garrafa com areia com força o mais longe possível executando a técnica correta do lançamento

Salto em altura

Obstáculos

Lançamento do 

Peso

Explorar a bola, mandar a bola ao ar, passar a bola entre as colegas, passar a bola com uma rede a dividir o campo

Ter atenção ao saltar os 

obstáculos

Material: Garrafas, bolas, colchões, banco sueco, Peso

Saltar  para o colchão apartir de uma zona de chamada

Saltar  livremente para um colchão

Corrida e saltar para o colchão com a chamada a um pé e a dois pésSalto em 

Comprimento

Saltar livremente para o colchão tentando fazer a queda de costas

Saltar para o colchão realizando a impulsão apenas com 1 pé

Fazer o salto realizando a impulsão com 1 pé para 2 colchões (um em cima do outro)

Passar a bola a colega sem deixar cair no chão, colocar variantes (com uma mão, sentado)

Andar e saltar sobre banco sueco com chamda a um pé

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 
  



 

 

 

Plano com utente dependente 
 

 

 

Exercícios 

Caminhar  Com apoio das barras paralelas 

Espaldar Levantar e sentar 

Pedaleiras Ajudo a utente a realizar os movimentos 

Argolas Ajudo a utente a realizar os movimentos 

Jogos 

Com bola, realizar passes com a utente; 

Lançar a bola para um alvo 

 


