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Resumo
O presente relatório não é mais do que um relato de todo o meu trabalho desenvolvido na
Unidade Curricular “estágio” (750 horas), incluído na componente de formação “Em
Contexto de Trabalho” na área de educação e formação, conforme estabelecido no plano
do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) de Gerontologia da Escola Superior de
Educação Comunicação e Desporto (ESECD) do Instituto Politécnico da Guarda.
No estágio, foi-me dada a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos
adquiridos ao longo de ano e meio, durante o qual frequentei o Curso Técnico Superior
Profissional (CTeSP) de Gerontologia. Nesse período de tempo, recebi importantes
conhecimentos teóricos e práticos que me possibilitaram um enriquecimento pessoal, em
suma, uma mais-valia para a minha futura vida profissional.
A minha missão, após um período de adaptação na instituição, sempre esteve relacionada
com o cuidar dos utentes nos mais diversos cuidados a referir higiene pessoal,
alimentação. Para além disso a realização de atividades de animação em parceria com a
Educadora Social fez também parte do estágio.
O estágio decorreu na Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da Santa da
Misericórdia de Seia entre o dia 25 de fevereiro e 21 de junho de 2019.

Palavras-chave: Estágio, Gerontologia, Idoso.
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Introdução
O presente relatório foi realizado no âmbito do Curso Técnico Superior Profissional
(CTeSP) de Gerontologia, da Escola de Comunicação, Educação e Desporto (ESECD) no
Instituto Politécnico da Guarda (IPG).
Rosa (1996:9) afirma que o envelhecimento humano pode ser entendido como um
processo individual resultante de alterações biológicas, psicológicas ou outras
provocadas pela idade. Segundo esta autora, o envelhecimento deve ser percebido
atendendo a duas perspetivas: a demográfica e a individual.
Em contacto diário com as pessoas mais velhas, facilmente reparei que existem formas
distintas de envelhecer. Depende de cada um de nós, das ações e responsabilidades
individuais. A velhice é, não apenas um processo biológico, psicológico, fisiológico, mas
também social, que pode tornar a pessoa mais instável, sensível e suscetível a patologias.
O local/Instituição de estágio, foi a Santa Casa da Misericórdia de Seia, e foi, de entre
outras opções, aquela que se apresentou mais adequada aos meus propósitos. A escolha
desta Instituição decorreu de um processo de reflexão onde as várias valências da mesma
tiveram um peso substancial na minha opção.
Trata-se duma instituição composta por 7 valências. Uma creche e Jardim de Infância,
uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Serviço de Apoio ao Domicílio, uma
Unidade de Saúde, constituída por uma unidade de Cuidados Continuados Integrados e
uma Clínica de Medicina Física e Reabilitação, uma Loja Social e um Espaço
Museológico.
O estágio foi realizado na Unidade de Cuidados Integrados, situado na Folgosa do
Salvador, entre os dias 25 de fevereiro e 21 de junho de 2019, totalizando 750 horas e
cumprindo um horário diário de oito horas. Sob a orientação da Professora Rosa Branca
Tracana e sob a supervisão da Dra. Maria João Fragoso onde foi possível uma integração
em toda a dinâmica, familiarizando-me com o dia-a-dia da instituição.
A contextualização, a localização, a caracterização da própria da Instituição, foram itens
contemplados neste relatório. Assim, a Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI), é constituída por um conjunto de instituições, público ou privadas,
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que prestam cuidados continuados de saúde e de apoio social a pessoas em situação de
dependência, tanto na sua casa como em instalações próprias (Site Segurança Social).
A UCCI da SCM de Seia é direcionada a todas as pessoas em situação de dependência,
sendo que a população encontrada durante estes meses foi, tendencialmente idosa. As
principais patologias são o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e quedas, constituindo a
reabilitação funcional o principal objetivo de internamento.
A missão desta Unidade é assegurar um conjunto de cuidados de saúde e /ou apoio social
de qualidade, de forma a promover a autonomia e melhorar a funcionalidade da pessoa
em situação de dependência, através de um processo ativo e contínuo de reabilitação.
A minha formação em contexto de trabalho pautou-se pela definição de alguns propósitos.
De referir os seguintes:


Conhecer as instalações e toda a equipa técnica;



Aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso;



Apoiar os utentes em momentos de crise;



Fomentar um ambiente calmo, confortável e humanizado;



Adquirir novos conceitos sobre o envelhecimento;



Saber intervir junto dos utentes e dos prestadores de cuidados.

Durante o estágio, tive hipótese de realizar atividades, pois os técnicos de Gerontologia
pretendem dar resposta ao envelhecimento da população, tornando os idosos mais ativos
e com mais qualidade de vida, portanto foi de livre vontade e com bastante gosto que as
realizei.
Quanto à organização do relatório, este encontra-se dividido em três capítulos. O primeiro
capítulo - Caracterização do concelho e da instituição; segundo capítulo contextualização teórica, ou seja, algumas noções básicas de Gerontologia, o papel e as
competências de um técnico de Gerontologia, conceitos importantes sobre o
envelhecimento, e envelhecimento ativo bem como as principais patologias da instituição
e no terceiro capítulo - as rotinas e as atividades desenvolvidas em parceria com a
animadora. Este último, contempla uma reflexão final e autoavaliação do meu
desempenho, prestado neste período de estágio.
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Capítulo I
Caraterização do Concelho e
da Instituição

1.1 Caracterização do Concelho

Seia, um concelho situado na vertente ocidental da Serra da Estrela, é formada por 21
freguesias (115 localidades); ocupa uma área de 439 Km2 ; pertence administrativamente
ao distrito da Guarda e, segundo os censos de 2011, tem uma população de 24.641.
Devido à categoria de cidade a 3 julho de 1986, Seia é hoje uma cidade em expansão
apostando numa forte dinamização cultural e no turismo da região.
A Folgosa do Salvador, pertence à freguesia de Santiago do concelho de Seia, ao distrito
da Guarda, na província da Beira Alta, região centro e sub-região da Serra da Estrela, com
uma área de 7,7Km2 e 1 205 habitantes (2011). A densidade populacional é de 185,7
hab/km². Santiago é uma das mais importantes freguesias de Seia. Atravessa-a a estrada
nacional dezassete que liga Coimbra à Guarda. A freguesia é constituída por quatro
povoações: Santiago, sede de freguesia; Maceira (considerada por Restelo de Seia);
Folgosa da Madalena e Folgosa do Salvador. São denominadas de povoações de grande
antiguidade, pois todas elas são mencionadas no “Cadastro da População do Reino”,
mandado efetuar por D. João III em 1527. Folgosa do Salvador era então o mais populoso
lugar da atual freguesia com 29 fogos.
Na Folgosa do Salvador ainda se pode ver a ponte romana sobre o rio Seia, que por certo,
seria a passagem da via que vinha de Viseu em direção à Civitas Sena, localizada na atual
povoação de Nogueira. Constituída por dois arcos, a ponte tem 3 metros de largura, fora
as paredes laterais que medem 50 centímetros cada uma. A cerca de 30 metros do rio, está
um marco de pedra com inscrições gravadas em 8 linhas. Segundo o povo, trata-se dum
monumento comemorativo de uma grande cheia do rio que atingiu aquele local.
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1.2. Caracterização da Instituição

A Santa Casa da Misericórdia de Seia (SCM) (figura 1) conta com 5 séculos de existência
a exercer diversas modalidades de assistência, através da sua vasta atividade, procurando
atender às mais preocupantes necessidades da população.

Figura 1 - Emblema da Santa Casa da Misericórdia de Seia.
Fonte:https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enPT827PT827&tbm=isc
h&q=emblema+da+santa+casa+da+misericordia+de+seia&spell=1&sa=X&ved=0
ahUKEwj2zq6h6Y7jAhWrzYUKHfRgDIIQBQgnKAA&biw=1366&bih=608&dpr=1

Atenta aos problemas socioeconómicos e demográficos, foi criando, ao longo dos anos,
serviços em
diversas
áreas de
deSaúde.Figura
atuação, tendo,
atualmente,
como
valências: uma
Figura
2 - Unidade
3 - Emblema
da Santa
Casa principais
da Misericórdia
de Seia.
Fonte:https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enPT827PT827&tbm=isc
de Apoio h&q=emblema+da+santa+casa+da+misericordia+de+seia&spell=1&sa=X&ved=0
ao Domicílio; uma Loja Social; um Espaço Museológico; uma Unidade de
ahUKEwj2zq6h6Y7jAhWrzYUKHfRgDIIQBQgnKAA&biw=1366&bih=608&dpr=1

Creche e Jardim de Infância; uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas; um Serviço

Cuidados Continuados Integrados e uma Clínica de Medicina Física e Reabilitação.

 Creche e Jardim de Infância – As crianças da creche são contempladas, todas as
semanas, com atividades extracurriculares. Na valência de Jardim de Infância,
para além das atividades desenvolvidas, ao longo do ano, as crianças, todas as
semanas, usufruem também de atividades extracurriculares.
 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) – É uma resposta de alojamento
coletivo temporário ou permanente que tem por missão ser uma “casa de família”
para utentes com necessidades.
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 Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD) – Tem como principais objetivos a
melhoria da qualidade de vida dos utentes e famílias; retardar a
institucionalização; assegurar a satisfação das necessidades básicas; prestar
cuidados de saúde de ordem física e proporcionar um apoio psicossocial aos
indivíduos e famílias, de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar.
 Loja Social – É uma valência da SCM que atua junto de quem mais precisa,
disponibilizando um serviço social de aproximação e beneficência para com a
população mais carenciada e grupos mais vulneráveis da sociedade.
 Espaço Museológico – Igreja da Misericórdia foi construída em 1773-1774
(finais do século XVIII). No entanto, a existência de uma lápide tumular de 1581,
indica que outrora existiu outro templo. Os elementos de maior destaque no
interior da Igreja são o altar principal, que possui a imagem de Nossa Senhora da
Misericórdia e dois altares laterais, um com a imagem de Nossa Senhora do
Carmo e, o outro, com a imagem de Nossa Senhora das Dores.

1.3 Local de Estágio - Unidade de Cuidados Continuados Intregados

A Unidade de Saúde da Santa Casa da Misericórdia de Seia (figura 2) dispõe,
atualmente, de uma Unidade de Média Duração e Reabilitação e de uma Clínica
Médica. Na ala de internamento da Unidade de Saúde existem ainda duas camas em
regime de gestão particular.
No contexto das diferentes tipologias da Unidade da Rede Nacional de Cuidados
Continuados (RNCCI), a Unidade de Média Duração e Reabilitação (UMDR) da SCM
de Seia tem como finalidade a recuperação global da pessoa, promovendo a sua
funcionalidade e autonomia em situação de dependência, através da sua reabilitação,
readaptação e reinserção familiar e social.
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Figura 2 - Unidade de Saúde.
Fonte:https://www.google.com/search?q=unidade+de+cuidados+continu
ados+seia&rlz=1C1GCEA_enPT827PT827&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=0ahUKEwiUzPzYm4LjAhUKCRoKHVjzAAoQ_AUIESgC&biw=1366&bih=
657#imgrc=1uXSqJRp82NiRM:

A Unidade assegura diversos serviços designadamente: cuidados médicos diários;
Figura 4 - Ginásio de fisioterapia.
Fonte: PrópriaFigura
5 - Unidade
de Saúde. e administração de fármacos; cuidados
cuidados de enfermagem
permanentes;
prescrição
Fonte:https://www.google.com/search?q=unidade+de+cuidados+continu
de fisioterapia,
terapia ocupacional, terapia da fala, apoio psicossocial, higiene, conforto
ados+seia&rlz=1C1GCEA_enPT827PT827&source=lnms&tbm=isch&sa=X&

e alimentaçãoved=0ahUKEwiUzPzYm4LjAhUKCRoKHVjzAAoQ_AUIESgC&biw=1366&bih=
e, por fim convívio e lazer.
657#imgrc=1uXSqJRp82NiRM:

No âmbito das suas necessidades de reabilitação funcional, o doente tem ainda a
possibilidade de usufruir de hidroterapia, no espaço de hidroterapia (com piscina coberta
e equipada com sistema de hidromassagem) existente na Clínica Médica.
O período de internamento tem uma previsibilidade superior a 30 dias e inferior a 90 dias
consecutivos, por cada admissão.

Infraestrutura e Equipamento
A UMDR da SCM Seia é uma unidade de internamento com espaço físico próprio,
dispondo de diferentes superfícies, de forma a dar resposta às necessidades clínicas,
terapêuticas e psicossociais.
Assim sendo, e em termos de infraestrutura, esta unidade encontra-se organizada em três
alas:
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 Ala 1:
- Seis quartos duplos (com WC) e dois individuais (com WC); um banho assistido; dois
WC de serviço aos utentes; um ginásio de fisioterapia (figura 3); uma sala de apoio ao
ginásio; um gabinete com multifunções; uma farmácia e dois armazéns; uma sala de sujos
e uma sala técnica.

Figura 3 - Ginásio de fisioterapia.
Fonte: Própria

 Ala 2:
- Seis quartos duplos (com WC) e dois individuais (com WC) e uma sala de banho
assistido (figura 4).

Figura 4 - Sala de banho assistido.
Fonte: Própria
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 Ala 3:
- Seis quartos duplos (com WC) e um individual (com WC); dois WC de serviço aos
utentes; um gabinete médico partilhado com a equipa de enfermagem e uma sala de
tratamentos de enfermagem.
Nas zonas intermédias, existe um refeitório de serviço aos utentes, uma copa, dois WC
de apoio aos utentes, um refeitório de serviço aos profissionais, um vestiário com dois
balneários de serviço aos profissionais (masculino e feminino), uma sala para a equipa de
limpeza, uma sala de sujos, uma sala de depósito de cadáveres, um gabinete de terapia
ocupacional, uma sala de esterilização, uma rouparia, um armazém de consumíveis, um
stock de consumíveis, uma receção, um gabinete de direção técnica, um gabinete de apoio
psicossocial, uma sala de reuniões, uma sala de convívio (figura 5), um WC e um arrumo.

Figura 5 - Sala de convívio.
Fonte: Própria

A Unidade de Saúde apresenta-se sem barreiras arquitetónicas no seu exterior e
principalmente no seu interior, permitindo a circulação de doentes com auxiliares de
marcha, em cadeiras de rodas ou mesmo de maca, na totalidade das instalações.
Por outro lado, a Unidade possui espaços adaptados e facilitadores na satisfação das
necessidades básicas pelos próprios utentes como equipamentos específicos e adequados
à prestação de cuidados pelos profissionais de saúde (ex: maca banheira, cadeiras
sanitárias).
19

Equipa multidisciplinar:
Na UMDR da SCM Seia, os cuidados são prestados ao utente por uma equipa
multidisciplinar:
 Equipa médica;
 Equipa de Enfermagem;
 Equipa de Apoio Psicossocial;
 Equipa de Medicína Física e Reabilitação com Fisioterapeutas, Terapeuta
Ocupacional e Terapeuta da Fala;
 Equipa de Auxiliares de Ação Médica;
 Nutricionista;
 Técnico Superior Responsável pelas atividades de animação;
 Equipa de Serviços Gerais, como Copeiras, Responsáveis pelo tratamento da
roupa e Técnico de manutenção de equipamentos;
 Equipa de limpeza;
 Administrativos.

Outras Caraterísticas:
No âmbito do internamento, cada utente possui um Plano Individual de Intervenção, o
qual contempla, para além dos objetivos terapêuticos e dos profissionais de saúde que
intervêm na sua concretização, também as diferentes atividades de reabilitação
(Fisioterapia, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Psicologia, Enfermagem de
Reabilitação).
A Unidade desenvolve ainda outras atividades com o objetivo de ocupar os tempos livres,
tais como o estimular cognitiva e afetivamente cada utente, no sentido de o incentivar a
uma maior atividade e participação.
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Capítulo II
Enquadramento Teórico

2.1 Conceito de Gerontologia
O termo “Gerontologia” provém do grego gero = envelhecimento + logia = estudo.
Segundo Elie Metchnikoff, em 1903, Gerontologia é a ciência que estuda o processo de
envelhecimento nas dimensões biológicas, psicológicas e sociais.
A Gerontologia estuda o efeito natural da idade nas diferentes funções orgânicas e
psicológicas. Este efeito, apesar de ser extremamente variável de indivíduo para indivíduo
e de função para função, leva, em termos gerais, a uma diminuição dos desempenhos e
das capacidades dos indivíduos. Mas se há declínios em alguns aspetos, há igualmente
ganhos que se podem observar com o aumento da idade.
Segundo o Diário da República, 2ª série - N.º 13 - 20 de janeiro de 2016, um Técnico de
Gerontologia tem que 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.
Principais atividades de um Técnico Superior de Gerontologia:


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.
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2.2 O processo de envelhecimento

O envelhecimento é um processo que ocorre durante o curso de vida do ser humano,
iniciando-se com o nascimento e terminando com a morte. É compreendido como um
processo natural, dinâmico, progressivo e irreversível que acompanha o ser humano desde
o seu nascimento até à sua morte. Ou seja, é um acontecimento pessoal e que varia
individualmente, sendo associado a um conjunto de modificações a nível dos processos:


Físicos, fisiológicos ou biológicos: originam mudanças operadas no organismo
com a idade, ou a perda progressiva da capacidade do corpo de regenerar;



Psicológicos, cognitivos ou emocionais: provocam transformações dos processos
sensoriais, cognitivos e da vida afetiva, que levam a mudanças no comportamento;



Sociais ou comportamentais: geram mudanças com origem nas forças sociais e
nas respostas dadas pelo indivíduo a essas forças, influenciando as aptidões,
expetativas, motivações, autoimagem, papéis sociais, personalidade e adaptação.

O envelhecimento nunca é exclusivo de um único conjunto de determinantes, mas sim da
consequência da nossa base filogenética, da nossa hereditariedade, do meio físico e social
no qual, estas predisposições genéticas se exprimem e, no caso do homem, ainda do efeito
do pensamento e escolha. O envelhecimento verifica-se de forma diferente e varia de
indivíduo para indivíduo.

2.3 Envelhecimento ativo

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), o Envelhecimento Ativo surgiu
na sequência do envelhecimento saudável preconizado até então, atualmente mais
abrangente, alargando-se, para além da saúde, a aspetos socioeconómicos, psicológicos e
ambientais.
Remetendo ao conceito "ativo” para uma participação e envolvimento nas várias
questões sociais, culturais, económicas, civis e espirituais, e não apenas à capacidade de
estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho, esta nova forma de
entender e perspetivar o envelhecimento, enfatiza a importância de as pessoas
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perceberem o seu potencial para a promoção do seu bem-estar e, sobretudo, da sua
qualidade de vida. (Ribeiro e Paúl, 2012:2)
O envelhecimento ativo permite desenvolver o potencial físico, social e mental; permite
continuar a participar em atividades sociais, económicas, culturais, espirituais e cívicas e
não só na participação no mercado de trabalho. O envelhecimento vai depender do estilo
de vida que se adota e dos hábitos e costumes praticados ao longo da vida.
Segundo a OMS (2002), o envelhecimento ativo depende de vários fatores designados de
“determinantes” os quais são de ordem:


Pessoal - fatores biológicos, genéticos e psicológicos;



Comportamental - estilos de vida saudável e participação ativa no cuidado da
própria saúde;



Económica - rendimentos, proteção social, oportunidades de trabalho digno;



Meio físico - acessibilidade a serviços de transporte, moradias e vizinhança
seguras e apropriados, água limpa, ar puro e alimentos seguros;



Sociais - apoio social, educação e alfabetização, prevenção de violência e abuso.

Cada um dos determinantes do envelhecimento ativo divide-se em inúmeros aspetos,
donde têm emergido sobretudo políticas implementadas pelos governos e instituições.
A nível individual, o envelhecimento ativo deve ser incentivado através de ações
capazes de potenciar as pessoas para uma tomada de consciência acerca do poder e
controlo que têm sobre a sua vida; promoção de mecanismos adaptativos, de aceitação
e de autonomia.
Os conceitos chave deste novo paradigma dependem, além de variáveis
biologicamente determinadas, também de processos de autorregulação emocional e
motivacional.

Estes conceitos são:
1. Autonomia: Controlo individual sobre a vida e a capacidade intransmissível
de decisão;
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2. Independência: Capacidade de cuidar de si próprio, na manutenção básica do
seu corpo e no exercício de competências de manipulação do mundo externo,
igualmente necessarios à rotina diária.
3. Expetativa de vida saudável: O tempo de vida que se pode esperar viver sem
precisar de cuidados especiais.
4. Qualidade de vida: O qual incorpora, de modo complexo a saúde fisica, o
estado psicológico, o nível de dependência, as reações sociais, as crenças
pessoais e as características do ambiente em que a pessoa se encontra inserida.
De um ponto de vista mais abrangente, a abordagem do envelhecimento ativo
reconhece a importância dos Direitos Humanos das pessoas mais velhas e dos
princípios de independência, participação, dignidade, assistência e autorrealização
estabelecidos pela Organização das Nações Unidades.

2.4 Caracterização do Idoso

A pessoa idosa é alguém que se apresenta com necessidades específicas tanto a nível
físico como a nível psicológico.
A psicologia desempenha um papel importante na sociedade contemporânea, sendo uma
ciência em constante evolução. O Psicólogo Erik Erikson em 1999 propõe oito estádios
psicossociais, perspetivando oito idades no desenvolvimento do ciclo de vida, desde o
nascimento até à morte, tendo em conta aspetos biológicos, individuais e sociais.
Para o psicólogo cada estádio é atravessado por uma crise psicossocial entre uma vertente
positiva e uma negativa. Estas duas vertentes são necessárias para que haja um equilíbrio
interno, contudo é essencial que se sobreponha a vertente positiva. O modo como cada
crise é resolvida é influenciado pela experiência de resolução de crises anteriores e irá
influenciar a resolução dos conflitos posteriores, nomeadamente na idade adulta.
A velhice, tal como as fases anteriores do ciclo de vida humano, consiste na vivência de
uma série de estados pessoais.
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8ª Idade – Integridade Versus Desespero (Após 65 anos)
De acordo com Erikson, quando o indivíduo atinge esta idade/estádio e considera
positivo o que viveu e compreende a sua existência ao longo das várias idades, pode
experimentar sentimentos de satisfação.
O sentimento de integridade ocorre de uma avaliação positiva da sua vida, aceitando a
sua existência como valiosa. O sentimento de desespero resulta de uma avaliação negativa
da sua vida e a impossibilidade de começar de novo.

2.5 Principais Patologias

No meu primeiro contacto profissional, foi necessário conhecer e compreender as várias
patologias dos utentes da instituição para contribuir, no dia-a-dia, para o seu bem-estar.
Apesar de cada idoso ser diferente do outro, as suas patologias podem agrupar-se da
seguinte forma:

2.5.1 Demências

Demência é o resultado de doenças que afetam o cérebro de forma crónica e progressiva
com perturbação das funções mentais incluindo a memória, pensamento, orientação,
compreensão, cálculo, linguagem, juízo crítico, humor e personalidade. Estas
perturbações afetam o funcionamento diário da pessoa e interferem com a vida social, a
família e o trabalho. Ocorre de forma progressiva e lenta, varia de doente para doente e
com as diferentes causas de demência.
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2.5.2 Diabetes

A diabetes é um distúrbio do pâncreas, e uma causa importante de doença é a
incapacidade e morte. Os principais sintomas são a perda de peso e excesso de produção
de urina. O aumento do apetite e sede extrema são características da doença. A diabetes
é uma perturbação do metabolismo dos hidratos de carbono que ocorre porque o
organismo segrega insulina em quantidade insuficiente ou é incapaz de utilizar a que
segrega.
Há dois tipos desta doença. Na diabetes tipo I, o pâncreas produz pouca insulina,
possivelmente porque um vírus ou o próprio sistema imunológico do doente ataca as
células produtoras de insulina. Este tipo manifesta-se principalmente na infância, surge
repentinamente e é o mais grave dos dois.
Na diabetes tipo II, o pâncreas pode produzir quantidades normais de insulina, mas por
qualquer razão, o organismo não é capaz de a utilizar para o metabolismo dos hidratos de
carbono.
Um eventual efeito da diabetes não controlada, especialmente da do tipo I, pode ser um
distúrbio do metabolismo das gorduras. Esta anomalia pode conduzir ao coma repentino
e à morte e, a longo prazo, pode ser responsável pelas complicações que a diabetes
acarreta: acidentes vasculares cerebrais (AVC), doenças renais e lesões oculares.
Os dois tipos possuem em comum o facto de grande parte do açúcar do corpo não poder
penetrar nas células, acumulando-se assim no sangue e sendo excretado na urina.

2.5.3 Parkinson

A doença de Parkinson (DP) é uma afeção degenerativa do sistema nervoso central (SNC)
que compromete principalmente o sistema motor.
É uma condição crónica e progressiva. A evolução dos sintomas, por norma, é lenta, mas
é variável em cada caso.
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A doença desenvolve-se quando os neurónios (principalmente tipo de células constituinte
do sistema nervoso) de certa área do cérebro, denominada substância negra, morrem ou
tornam-se não funcionais.
Sintomas:
Os primeiros sintomas atuam de forma impercetível e progridem lentamente, o que faz
com que o paciente ou os seus familiares não consigam identificar o início das primeiras
manifestações. Podemos ainda distinguir sintomas motores e não motores.

Sintomas Motores:


Tremor em repouso;



Rigidez muscular;



Lentidão de movimentos e alterações posturais

Sintomas não motores:


Comprometimento da memória;



Depressão;



Alterações do sono;



Distúrbios do sistema nervoso autónomo.

2.5.4 Acidente Vascular Cerebral

Um Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma lesão a nível encefálico por
comprometimento da circulação sanguínea no cérebro. É caracterizado pelo início agudo
de um défice neurológico que persiste por pelo menos 24 horas. Quando o fornecimento
de sangue é interrompido, o cérebro não obtém o oxigénio necessário e as células do
cérebro param e morrem. As células mortas do cérebro não se recuperam. O cérebro
controla tudo o que fazemos, sentimos, pensamos e lembramos. Os danos no cérebro
afetam essas capacidades conforme a parte onde ocorreu o AVC e o que essa parte
controla. Provoca ainda défices na função como diminuição da força muscular e da
sensibilidade, alterações na linguagem/comunicação, alteração da perceção do espaço e
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noção corporal, alteração do equilíbrio. Estas alterações terão impacto na realização das
atividades da vida diária (AVD’s).
Em Portugal, o AVC constitui uma importante causa de morte e incapacidade.

Fatores de risco:


Hereditariedade;



Idade, sexo;



Diabetes Mellitus;



Colesterol elevado;



Obesidade;



Tabagismo;



Hipertensão arterial;



Aterosclerose.

Classificação de AVC:
 AVC Isquémico
É o tipo mais comum (figura 6), responsável por 80% dos casos. Os sintomas surgem de
repente e dependem da área afetada.
Etiologia/Causas:


Trombose Cerebral→ Quando um coágulo de sangue se forma numa artéria
principal em direção ao cérebro.



Embolia Cerebral→ Quando o bloqueio causado pelo coágulo, bolha de ar, glóbulo
de gordura (embolismo) se forma num vaso sanguíneo em alguma parte do corpo e
é levado na corrente sanguínea para o cérebro.



Um bloqueio nos pequenos vasos sanguíneos da parte mais profunda do cérebro.

Figura 6 - AVC Isquémico.
Fonte:https://www.google.com/search?q=AVC+Isqu%C3%AAmico&rlz=1C1GCEA_enPT8
27PT827&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigs7-k5vhAhWoz4UKHUtvA6IQ_AUIDigB&biw=1366&bih=608
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Figura 6 - AVC Hemorrágico.

 AVC Hemorrágico
Representa apenas 20% dos casos (figura 7). Os sintomas incluem dor de cabeça muito
forte, que surge de repente e pode vir acompanhada de perda de força e sonolência.
Etiologia/Causa:


Hemorragia intracerebral→ Resulta quando um vaso sanguíneo rebenta dentro
do cérebro.



Hemorragia subacnóidea→ Resulta quando um vaso sanguíneo na superfície do
cérebro sangra para a área entre o cérebro e o crânio (espaço subacnóide).

Figura 7 - AVC Hemorrágico.
Fonte:https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enPT827PT827&biw=1366
&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=LaqXXLPnEo2LlwT9g7rADQ&q=avc+hemorragico
&oq=AVC+&gs_l=img.1.0.35i39l2j0i67j0l7.1251.2612..3908...0.0..0.435.2370.0j2j
4j2j1......1....1..gws-wiz-img.......0i30.uRcHaSd8aMY

Quando o AVC se manifesta do lado direito - afeta o lado esquerdo;
Quando o AVC se manifesta do lado esquerdo - afeta o lado direito;

Sintomas:


Desvio da cara;



Falta de força num dos lados do corpo;



Dificuldade em falar e de entendimento;



Alteração de visão (em um ou ambos os olhos);



Dificuldades em andar, tonturas ou falta de equilíbrio;



Dor de cabeça severa e sem causa aparente;



Sensação súbita (em minutos ou horas) de náuseas e vómito;
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Um breve período de ausência ou diminuição de consciência (desmaios, confusão,
convulsão ou coma).

Fisioterapia:
A reabilitação no Acidente Vascular Cerebral (AVC) tem como objetivo a recuperação
das capacidades funcionais perdidas, melhorando a funcionalidade e facilitando a
integração sociofamiliar e profissional, intervindo na atividade, participação, qualidade
de vida e fatores pessoais e ambientais. Os maiores ganhos na reabilitação verificam-se
nos primeiros meses, no entanto, podem-se verificar melhorias após este período.
Todo o processo de recuperação funcional depende do tipo, extensão e gravidade da lesão,
assim como a idade do indivíduo. Em indivíduos mais jovens o cérebro tem maior
capacidade de neuro plasticidade e por isso maior potencial de recuperação.

2.5.5 Alzheimer

A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, cerca de 50% a 70% de
todos os casos.
Alzheimer é uma doença degenerativa e progressiva do cérebro, causada por uma perda
acelerada dos neurónios. Afeta a memória, o raciocínio, a orientação, a linguagem, a
postura e os afetos. Esta deterioração tem como consequências alterações no
comportamento, na personalidade e na capacidade funcional da pessoa, dificultando a
realização das suas atividades diárias.
Outras causas existentes:


Enfartes cerebrais múltiplos, alcoolismo;



Doenças da tiróide;



Traumatismos cranianos;



Infeções do sistema nervoso central.
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2.5.6 Quedas

Com a idade existe uma alteração na forma como o corpo responde à informação do meio.
Esta alteração reflete-se na capacidade para ajustar os movimentos corporais às situações
do quotidiano. À medida que a idade avança há uma diminuição da visão, da audição, da
força muscular, do tempo de reação e do equilíbrio, aumentando o risco de queda. As
quedas são responsáveis por muitas das mortes acidentais nos idosos.
As quedas podem provocar fraturas, traumatismos cranianos e lesões nos músculos, que
irão diminuir a capacidade do idoso de se movimentar e realizar as suas atividades diárias,
diminuindo a sua qualidade de vida. A queda tem também efeitos psicológicos no idoso
nomeadamente alteração da autoimagem, da autoconfiança, do medo, da vergonha e da
depressão.

2.5.7 Esclerose Lateral Amiotrófica
Esclerose Lateral Amiotrófica mais conhecida por “ELA” é uma doença neuromuscular
de caráter degenerativo e de causa desconhecida, que compromete tanto o sistema nervoso
central quanto o periférico. ELA é a abreviatura de Esclerose Lateral Amiotrófica, uma
doença cujo significado é:


Esclerose - significa endurecimento e cicatrização;



Lateral - refere-se ao endurecimento da porção lateral da medula espinhal;



Amiotrófica - é a fraqueza que resulta na atrofia do músculo. Ou seja, o volume
real do tecido muscular diminui.

Dessa forma, Esclerose Lateral Amiotrófica significa fraqueza muscular secundária
por comprometimento dos neurónios motores.
Esta afeção é caracterizada pela morte seletiva de um grupo de neurónios motores da
medula, do tronco cerebral e das vias cortico-espinhais e cortico-bulbares. A insuficiência
respiratória progressiva é a principal causa de morte.
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Capítulo III
Estágio

3.1 Estágio

Iniciei o estágio no dia 25 de fevereiro de 2019, na Unidade de Cuidados Continuados
Integrados (UCCI) da Santa Casa da Misericórdia (SCM) de Seia e terminei no dia 21 de
junho de 2019.
Na companhia da supervisora, Dra. Maria João, tive o primeiro contacto com as
instalações do local de estágio. Fui igualmente apresentada a toda a equipa técnica. Feito
este pré-conhecimento iniciei a minha interação com os utentes.
O estágio teve uma duração de 750 horas. Inicialmente, por acordo com a supervisora,
iria fazer semanalmente o turno da manhã, 08h00 – 16h00, com descanso ao domingo.
No entanto, no sentido de experimentar os outros horários implementados na instituição,
foi-me dada a possibilidade de vivenciar e colaborar com as várias tarefas diárias
definidas nos outros turnos, nomeadamente o turno da tarde, 16h00 – 24h00, e turno
da noite, 24h00 – 08h00.
Sendo uma unidade de cuidados continuados, o seu principal objetivo consiste na
promoção da autonomia do utente. Tenta-se assim que o utente possa fazer as atividades
da vida diária sem ajuda de ninguém quando tiver alta clínica.

3.2 Público-Alvo

O utente é avaliado no momento de integração, pelas diferentes equipas profissionais de
saúde, enfermeiros; médicos, fisioterapeutas; terapeuta da fala; nutricionista; psicóloga;
técnica superior de serviço social, sendo utilizadas diferentes Escalas de Avaliação
Geriátrica de acordo com a especificidade de intervenção de cada uma. Neste sentido, são
aplicadas algumas escalas (anexo II):


Escalas Mini-Mental State Examination (MMSE);



Escala de Avaliação do Grau de Dependência (MDA);



Esacala de Dor/ Faces;



Escalas/Índice de Barthel;
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Escala de Braden;



Escala de Quedas de Morse (EQM).

Relativamente a informações sobre a faixa etária, não é possível obter dados devido a ser
uma Unidade de reabilitação que não tem utentes permanentes com o intuito de se
reabilitarem.

3.3 Atividades realizadas

Durante o estágio, concretizaram-se inúmeras atividades, desde as Atividades da Vida
Diária (AVDs), à Animação Sociocultural.
As Atividades da Vida Diária (AVDs) consistem nas tarefas de cuidados básicos
oferecidos aos utentes, como no auxílio à higiene pessoal (banho, vestir/despir, pentear o
cabelo, higiene oral …); na alimentação; idas à casa de banho; no acompanhamento dos
utentes consoante o plano de tratamento (fisioterapia, terapia da fala), no levantar/sentar
(da cadeira de rodas para um cadeirão e vice versa).
Quando os utentes são incapazes de realizar as tarefas de cuidados básicos, eles tornamse dependentes de outrem.
No que diz respeito à Animação Sociocultural, as atividades e os projetos de animação
têm como objetivo proporcionar uma vida mais ativa, promovendo o desenvolvimento
pessoal e social da pessoa dependente, assim como contribuir para a melhoria da sua
qualidade de vida.

3.3.1 Atividades de Vida Diária (AVDs)

Rotinas do Turno da Manhã: 08:00 - 16:00
Em colaboração com um Auxiliar de Ação Médica (AAM), iniciei o turno da manhã
prestando apoio nas higienes das pessoas dependentes e semi-dependentes. No caso dos
utentes com autonomia o banho/higiene pessoal apenas é supervisionado.
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O banho geral segue um plano previamente estabelecido, que pode ser alterado pelo
enfermeiro sempre que seja necessário. Os cuidados de higiene são prestados numa
cadeira ou na maca de banho, na casa de banho do próprio utente ou no banho assistido
no caso da maca de banheira.
Podem ser incluídos nestes cuidados, o corte e pintura de unhas; a depilação nas
sobrancelhas e buço e corte da barba. O objetivo é mimar os nossos utentes, aumentar a
sua autoestima.
Depois dos cuidados de higiene, segue-se o pequeno-almoço onde a minha ação se resume
à colaboração com os técnicos no acompanhamento individual dos utentes dependentes.
Para além disso, colaboro na preparação dos tabuleiros dos utentes mais autónomos.
Após a refeição, e de acordo com o plano de tratamento de forma rotativa, os utentes são
encaminhados para sessões de fisioterapia, terapia da fala ou para o salão onde lhes são
proporcionadas atividades lúdicas.
A meia da manhã é feito um reforço hídrico.
Ainda no período da manhã, colaboro na higienização e manutenção da unidade do utente.
Pontualmente, fracionava a medicação, na farmácia juntamente com um AAM, assim
como etiquetava e fazia envelopes para os utentes que se ausentam temporariamente (fimde-semana, dias festivos…).
Ao meio dia, os utentes são conduzidos à sala de refeições onde aguardam pelo almoço.
Enquanto os utentes com autonomia tomam a refeição ao seu ritmo, outros, incluindo os
acamados, são acompanhados na sua refeição.
Relativamente ao plano alimentar, este é estabelecido de acordo com o plano elaborado
pela terapeuta da fala e pela nutricionista.
Concluída a refeição do almoço, acompanho os utentes à casa de banho onde é realizada
a higienização (troca de fralda). Depois disso, levam-se os utentes para o salão e para a
fisioterapia ou terapia da fala.
Seguidamente, ajudo os AAM a deitar os utentes que têm necessidade de repouso depois
do almoço, por questões de saúde.
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Incluo-me num Plano de Atividades existente UCCI em conjunto com a Educadora
Social, Inês Correia, para promover o bem-estar e um envelhecimento ativo. As atividades
desenvolvidas contemplam várias áreas a referir:


Atividades Cognitivas;



Atividades Psicomotoras;



Trabalhos Manuais;



Jogos de Mesa;



Momentos de oração (terço);

Pelas 14h:30 são novamente distribuídos os hídricos e gelatina. Às 15h:30, faz-se o
levanto dos utentes, que foram para a cama descansar, e levam-se para a sala de refeições.

Rotinas do Turno da Tarde: 16:00 - 24:00
Inicio o turno da tarde com a distribuição dos lanches pelos utentes. Colaboro no
acompanhamento dos utentes à sessão de fisioterapia.
Os pijamas e as almofadas são colocados na cama de cada utente bem como são
levantadas as grades das respetivas camas.
De seguida, são preparados e esterilizados os kits de penso ou de compressas para os
profissionais de enfermagem.
Dá-se um auxílio na copa, empratando e desfiando a carne ou o peixe.
Por volta das 20h:00, é servido o jantar após o qual os utentes são encaminhados para as
respetivas unidades. Os utentes autónomos caso pretendam dirigem-se para sala de
convívio ver televisão.
Em dias específicos, é feita a higienização dos carros de medicação, de pensos e arcas.
Pelas 22h:00, é servida a ceia.

Rotinas do Turno da Noite 24:00 - 08:00
Durante este horário é necessário ficar atento às campainhas.
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No turno da noite, procede-se ao posicionamento dos utentes caso necessitem de ajuda
total e apoia-se, na ida ao WC, os utentes que necessitam de ajuda parcial.

3.3.2 Atividades de Animação Sociocultural

Durante estes meses de estágio, foram desenvolvidas diferentes atividades, definidas num
Plano concebido de acordo com os objetivos implementados pela Instituição.
Jacob (2007:31) define a animação de idosos como a maneira de atuar em todos os
campos do desenvolvimento da qualidade de vida dos mais velhos, sendo um estímulo
permanente da vida mental, física e afetiva da pessoa idosa.
Ou seja, a animação representa um conjunto de passos com vista a facilitar o acesso a
uma vida mais ativa e mais criadora, à melhoria nas relações/comunicações com os
outros, para além de uma melhor qualidade de vida.
Nas tabelas abaixo apresentadas, estão descritas todas as atividades festivas em que
participei/colaborei. Cada tabela representa um mês, onde elenco os objetivos específicos
de cada atividade definidos pela educadora social.

Tabela 1-Plano mensal de março.

DIA

4 – Carnaval

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Entrega de pequenas lembranças Estimular

competências

(figura 8);

psicomotoras.

Construção de máscaras;

Estimular

Decoração do salão;

criatividade.

Realização de uma coreografia (figura

Estimular a inter-relação grupal.

9).

Promover momentos de diversão

a

imaginação

e convívio.
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e

8 - Dia Internacional
da Mulher

Elaboração de pequenas lembranças Fomentar o espírito de entre
(figura 10).

ajuda.
Estimular

competências

psicomotoras.
Estimular a imaginação e a
criatividade.
Elaboração de pequenas lembranças Estimular competências
19 - Dia do Pai

(figura 11);

psicomotoras.

Visualização de um filme sobre o dia

Estimular a imaginação e a

do pai.

criatividade.

Promover a troca de momentos
de convívio e confraternização
entre utentes.

.
20 – Primavera

21 - Dia Mundial da
Árvore e da Poesia

Decoração da unidade e do salão Explorar o tema com diversas
(figuras 12 e 13);

atividades.

Jogo das estações do ano.

Estimular a inter-relação grupal.

Plantação de uma árvore (figura 14).

Promover as relações

Leitura de poemas (figura 15);

interpessoais.
Promover competências
cognitivas (atenção,
concentração, leitura).

27 - Dia Mundial do
Teatro

Visualização na TV de uma peça de Proporcionar iniciativas que
teatro.

promovam a alegria e diversão.
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Figura 8 - Lembrança de Carnaval.
Fonte: Própria

Figura 9 - Coreografia "Mão na cabecinha".
Fonte: Própria
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Figura 10 - Lembrança do Dia Internacional da
Mulher.
Fonte: Própria

Figura 11 - Lembrança do Dia do Pai.
Fonte: Própria

Figura 10 - Decoração do salão "Primavera".
Fonte: Própria
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Figura 11 - Decoração de uma árvore com borboletas e folhas.
Fonte: Própria

Figura 12 - Plantação de uma árvore.
Fonte: Própria

Figura 13- Leitura de poemas.Figura 14-Plantação de
uma árvore.
Fonte: Própria
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Figura 15 - Leitura de poemas.
Fonte: Própria

Reflexão: Em todas as atividades constantes na tabela 1, anteriormente apresentada, os
utentes revelaram grande recetividade na concretização das mesmas. Se por um lado,
mantiveram o seu foco de atenção na realização das tarefas, permaneceram ativos, e
partilharam experiências, por outro, exercitaram a motricidade fina.
No entanto, é de referir que os utentes revelaram maiores dificuldades essencialmente no
recorte. Porém, a sua força de vontade em querer participar supera essas mesmas
dificuldades.
Em suma, qualquer que seja a atividade proposta, os utentes expressam grande motivação
em participar na mesma.
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Tabela 2- Plano mensal de abril

DIA

6 - Dia Mundial
da atividade
Física (anexo)

21 - Páscoa

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Concretização alongamentos e

Estimular cognitivamente

jogos com balões (figuras 16 e

(atenção concentração) os

17) (anexo 1).

utentes.

Realização de enfeites (coelhos)

Estimular a inter-relação

decorativos das mesas na sala de

grupal.

refeição (figuras 18e 19).

25 - Dia da

Elaboração de cravos alusivos ao

Estimular a psicomotricidade

Liberdade

dia (figuras 20 e 21).

fina e geral.

Figura 16 - Dia Mundial da Atividade Física.
Fonte: Própria

44

Figura 17 - Jogo passa o balão.
Fonte: Própria

Figura 18 - Elaboração dos enfeites da Páscoa (Coelhos).
Fonte: Própria
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Figura 19 - Trabalho final (Coelhos).
Fonte: Própria

Figura 16- Elaboração dos cravos.Figura 17 - Trabalho final
(Coelhos).
Fonte: Própria

Figura 20 - Elaboração dos cravos.
Fonte: Própria
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Figura 21 - Trabalho final (Cravos).
Fonte: Própria

Reflexão: Na realização do dia Mundial da Atividade Física (anexo IV), verifiquei
algumas dificuldade por parte dos utentes na execução de alguns movimentos
nomeadamente, a elevação dos membros superiores. Todavia, foi uma atividade
engraçada e que os utentes participaram com entusiasmo dentro das suas limitações.
As atividades da Páscoa e do 25 abril, são datas históricas e culturais, pois fazem parte
do passado da maior parte dos utentes, sendo importante uma reflexão atual das mesmas.
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Tabela 3 - Plano mensal de maio.

DIA

ATIVIDADE

OBJETIVOS

13 e 14 Comemorações de

Acompanhamento dos utentes na Promover momentos em

Nossa Sra. Fátima

visualização da procissão da Nossa convívio.
Senhora de Fátima em conjunto
com a ERPI (Estrutura Residencial Proporcionar momentos de
para Pessoas Idosas) (figura 23)

oração e reflexão.

Figura 22 - Procissão da Nossa Senhora de Fátima.
Fonte: Própria

Figura 18 - constitui
Jogo da memória.
Reflexão: A religiosidade
um aspeto muito importante na vida dos utentes. O
Fonte: PrópriaFigura 19 - Procissão da Nossa Senhora de Fátima.
respeito às crenças
Fonte:
individuais
Própria
da pessoa proporciona um melhor acolhimento e

estabelece um vínculo de confiança. Foi um momento em que os utentes exteriorizaram
essa faceta.
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3.3.2.1 Atividades cognitivas

O lazer e a recreação devem fazer parte da vida das pessoas. As atividades recreativas
podem proporcionar momentos de descontração, diversão e alegria, que contribuirão para
uma melhor ocupação de tempo livre e para a aquisição de novas experiências. Estas
atividades estão vinculadas a fatores de ordem cultural, social, económica e política, entre
outros.
Estas atividades/jogos diversos consistem na animação através do desenvolvimento de
dinâmicas de grupo que visam fortalecer laços entre os utentes, ajudar na integração de
novos utentes e criar um espírito de autoajuda entre os mesmos. O jogo é uma das
atividades recreativas que pode ser utilizada como lazer (permitir descanso e a
recreação), como gasto de energia (consumir a energia acumulada) ou como
aprendizagem (conseguir melhorar a vida das pessoas). O seu desenvolvimento deve
permitir sempre a melhoria dos aspetos físicos, psicomotores e sociais (Ribeiro e Paúl,
2012:28).

Objetivos


Estimular a atividade cerebral;



Retardar os efeitos da perda de memória;



Desenvolver a atenção e o raciocínio.

Dentro deste tipo de atividades desenvolvemos os seguintes jogos:
 Jogo da memória;
 Sopa de letras;
 Palavras cruzadas;
 Ler um livro.
Jogo da memória:
Objetivo:


Desenvolver: o raciocínio rápido a noção espacial a memória fotográfica a
capacidade de atenção.
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Como jogar?
É um jogo formado por cartões que apresentam uma imagem. Cada imagem repete-se
duas vezes.
Cada participante deve virar dois cartões, caso as imagens correspondam, o utente guarda
os dois cartões para si (figura 23).

Reflexão: Foi um jogo poucas vezes utilizado devido a ser um jogo de memória, eles
sentem dificuldade em termos do raciocínio rápido, demonstrando também baixa
capacidade concentração, ainda assim teve boa aceitação por parte dos utentes.

Figura 23 - Jogo da memória.
Fonte: Própria

Atividades cognitivas para pessoas com Alzheimer:
A doença de Alzheimer é caracterizada pela destruição lenta e progressiva das células do
cérebro. É uma doença degenerativa que afeta a memória e outras funções cognitivas
como a orientação, o julgamento, a linguagem e o processamento viso espacial.
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Uma forma de manter a mente estimulada é, para muitas pessoas, manter ativas as partes
do cérebro que estão a funcionar bem.
Alguns exemplos de atividades mentais que as pessoas, normalmente, apreciam são:
rodear os números (6/9), rodear as estrelas pintadas, ou em branco, enumerar nomes de
cidades, frutos, comida, entre outros…

Reflexão: Estes utentes precisam de estar sempre acompanhados, uma vez que se
distraem com frequência e desistem muito facilmente, mas no geral gostam (figura 24).

Figura 24 - Exercício de estimulação cognitiva.
Fonte: Própria

3.3.2.2 Atividades de grupo

Os jogos de grupo são fundamentais, o objetivo é proporcionar aos participantes uma
experiência de aprendizagem. Os jogos fornecem um nível base de estimulação capaz de
ativar o modo de pensar, sentir e relacionar-se com os outros.
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Estes jogos não exigem uma preparação particular, apenas que se tenha convicção do seu
valor e que transmitam prazer a quem neles participa.

1. Caracol do conhecimento
Objetivos:


Estimular a memória, a linguagem, a atenção, a concentração, o raciocínio, a
interação grupal.

Como jogar?
O utente escolhe um cartão lê a mensagem e deverá responder conforme a mesma (figura
25).
Nota: Se o utente em causa não for capaz de responder, poderá solicitar ajuda dos
restantes elementos.
Descrição das diversas áreas:
Absurdos: Estas tarefas estão relacionadas com a componente semântica da linguagem
e têm como objetivo descobrir o absurdo, o “erro”. Ex: “Pentear com um garfo”. O utente
deverá ser capaz de verificar que é errado usar um garfo para se pentear ou seja, é absurdo
(figura 26).
Adivinhas: As adivinhas possuem relações semântico-pragmáticas que se traduzem em
enunciados, desafiando e estimulando os utentes. Para realizar esta tarefa são necessários
conhecimentos sociais e culturais.
Provérbios: Também estes possuem uma componente semântico-pragmática de
linguagem. O utente retira um cartão onde estará o início de um provérbio, que deverá
completar.
Verdade ou Mentira: São feitas perguntas de sim ou não. Ou seja, perante determinada
pergunta devem dizer se a afirmação é verdadeira ou falsa. Ex: No inverno temos
temperaturas de 400C.
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Quem Sabe Sabe: Os utentes deverão relembrar os seus conhecimentos relativamente à
história, geografia e gastronomia de Portugal.
Cálculo: São estimuladas as áreas de cálculo e raciocínio mental. Estes cartões
apresentam-se de duas maneiras: problemas ou cálculo imediato.
Diz o Povo: O utente deverá explicar o significado de expressões presentes no cartão.
Viagem ao Passado: É fundamental treinar a memória, nada melhor que a viagem ao
passado e relembrar como era há uns tempos atrás (figura 27).
Bom português: É solicitado ao utente que invoque nomes de elementos pertencentes a
determinadas categorias.
Músicas: No cartão está representado uma imagem e o utente deverá relembrar e cantar
uma música, ou excerto da mesma, em que apareça o elemento representado na imagem.
Ex: Saia - “Ó Rosa arredonda a saia”.
Este jogo foi criado pelas funcionárias da ERPI da SCM de Seia a Stéphanie Costa e a
Telma Teixeira.

Figura 25 - Categorias do jogo Caracol do Conhecimento.
Fonte: Própria
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Figura 26 - Categoria "Absurdo".
Fonte: Própria

Figura 27 - Categoria "Viagem ao Passado".
Fonte: Própria
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Reflexão: Este jogo foi realizado muitas vezes. Trata-se de um jogo que promove uma
dinâminca de grupo onde se fortalecem laços entre os utentes e se incrementa o espírito
de entre ajuda.
Atendendo aos seus propósitos, é deveras um jogo muito bem concebido.

2. Jogo dos Cheiros

Objetivo:


Identificar o cheiro através do olfato.

Como jogar: Existem 20 caixinhas com cheiros diferentes. Os utentes, recorrendo a um
dos seus cinco sentidos – o olfato, deverão reconhecer o odor/cheiro de entre os vários
cheiros.
Reflexão: O jogo proporcionou muitas gargalhadas. Notou-se algumas dificuldades uma
vez que os utentes não conseguem reconhecer muitos dos cheiros que por vezes lhes são
familiares.

3. Cubos Lógicos
Objetivos:


Estimular a rapidez psicomotora, visualização espacial, atenção concentração e
aprendizagem mediante o erro.



Adaptar a novas situações e desempenhos.

Como jogar?
O utente manipula os cubos (figura 28), reproduzindo os modelos dos cartões expostos
no bloco.
Os modelos estão numerados e dispostos por ordem crescente de dificuldade.
Nível - (dois cubos)
Nível 2 - (quatro cubos)
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Nível 3 - (nove cubos)

Reflexão: Jogo que suscitou algumas dificuldades aos utentes, atendendo ao seu grau de
complexidade ao nível da representação e organização viso espacial e, assim sendo, ao
seu nível de abstração. Com a nossa ajuda, torna-se mais fácil.

Figura 28 - Cubos lógicos.
Fonte: Própria

3.3.2.3 Jogos de Mesa

Os jogos de mesa são um clássico dos jogos lúdicos para utentes. Trabalha, para além da
parte social, a capacidade de perceção, agilidade e tempo de reação.
Objetivo:


Promover a interação social;



Permitir a criação de novas amizades.

Alguns exemplos de jogos de mesa: damas, dominó, puzzle (figura 29)
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Reflexão: São as atividades preferidas dos utentes, sendo assim uma presença obrigatória
todas as semanas.

Figura 29 - Puzzle.
Fonte: Própria

3.3.2.4 Trabalhos Manuais

Os utentes realizam várias atividades no âmbito da expressão plástica: pintura (figura 30),
renda, modelagem, desenho, bordados…
As atividades de expressão plástica permitem aos utentes exprimir-se, desenvolver e
estimular a imaginação e a criatividade através das várias formas de expressão,
desenvolver a motricidade fina, a precisão manual e a coordenação psico-motora. Ao
realizarem estas atividades evitam o isolamento, desenvolvem o sentido crítico, o trabalho
em equipa, autoconfiança e sensibilidade. A animação plástica é simultaneamente motora
e cognitiva.

Reflexão: Nota-se que os utentes sentem mais dificuldade no recorte (figura 31) devido
à fragilidade das suas mãos, mas eles adoram fazer trabalhos manuais.
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Figura 30 - Ajudar a pintar.
Fonte: Própria

Figura 31 - Recortes de enfeites.
Fonte: Própria

Figura 20 - Escala de Dor/Faces.Figura 21
- Recortes de enfeites.
Fonte: Própria
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3.3.2.5 “Conversas em Dia”

É feita a animação através da comunicação, com recurso a atividades que visam dinamizar
a expressão oral através de conversas informais, diálogos sobre a atualidade, histórias de
vida dos utentes, ou troca de rimas, contos, lendas, anedotas e canções, no contexto de
uma sabedoria popular.
O objetivo das conversas em dia é assegurar as condições de bem-estar, psicossocial e
afetivo dos utentes e desenvolver as suas capacidades mentais e intelectuais através de
tarefas simples como conversar.

Reflexão: Trata-se uma atividade diária na instituição, uma vez que os utentes se sentem
muito felizes ao contar aquilo que foram no passado.
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Reflexão Final
O estágio curricular realizado na Santa Casa da Misericórdia de Seia (SCM), teve início
no dia 25 de fevereiro de 2019 e o seu terminus no dia 21 de junho de 2019.
O primeiro dia (25 de fevereiro) foi o mais emotivo, deste ano letivo. Neste dia,
encontrava-me perante um desafio completamente novo apesar de motivada para o
enfrentar com garra. Estava sozinha num espaço completamente novo e desconhecido
com pessoas que contactava pela primeira vez.
Por outro lado, estava ansiosa por me encontrar no momento em que o meu futuro poderse-ia definir através das experiências novas que eu acreditei serem muito enriquecedoras
para mim.
Durante todo este estágio curricular, foram muitas as aprendizagens que realizei, quer a
nível prático, quer a nível teórico-prático. As aprendizagens teórico-práticas foram
fundamentais para a minha formação enquanto futura Técnica Profissional de
Gerontologia, pois deram-me uma bagagem de saberes que me acompanharão na minha
vida, bem como uma variedade de estratégias que guardarei para aplicar um dia, (quem
sabe) numa instituição.
Durante estes quatro meses de estágio, existiram momentos bons e outros menos bons;
lágrimas e alegrias, mas todos considerados como uma aprendizagem, um teste pessoal
sobre as nossas capacidades em ultrapassar as dificuldades, obstáculos e limitações, sem
nunca se desistir.
O meu maior receio prendia-se com o facto de emotivamente saber lidar com a morte de
um utente, pessoa que tinha sido alvo dos meus cuidados, da minha atenção. No entanto,
o dia-a-dia foi-me formando ao ponto de considerar que cada dia deveria ser um, cada
momento é um único momento e que o utente deverá vivê-lo com tranquilidade e
conforto, tendo eu prestado os cuidados necessários.
Muito embora, a instituição fosse desconhecida para mim, reconheço ter sido importante
na minha formação enquanto pessoa. Abriu-me as portas para uma formação em contexto
de trabalho onde, julgo ter desempenhado com sucesso as funções/responsabilidades
enquanto técnica de Gerontologia. Por outro lado, a Instituição completa-se com pessoas
que me deram a mão e a quem eu devo muito da sabedoria adquirida. Destaco
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especificamente e com carinho a auxiliar de ação médica Lúcia Reis que me apoiou em
todas as minhas dificuldades e receios tendo contribuído para o meu crescimento
profissional. A ela agradeço todo o investimento que fez em mim no sentido de eu saber
gerir emoções, de desenvolver competências ao ponto de me considerar uma estagiária
útil, prestável e acima de tudo sociável.
Em jeito de reflexão, toda a formação teórica recebida ao longo do CTeSP de
Gerontologia muniu-me de “bagagem”, porém não me contextualizou com determinadas
tarefas que desempenhei neste local de estágio. Em contexto de trabalho, não fui
reconhecida como Técnica de Gerontologia mas como uma auxiliar o que aliás não me
impediu de “meter mãos à obra”. Para além disso, considero ser importante receber
informações e paralelamente vivenciar situações reais para que o impacto com uma
situação complexa seja diminuta. O mesmo é dizer que toda a preparação teórica é
indispensável contudo, é no contacto com a realidade que a aprendizagem se efetua e nos
predispõe para uma reação imediata e correta. Por exemplo, cuidar de um utente
dependente nas suas necessidades básicas exige de nós, enquanto técnicos, uma atitude e
essa não se conquista somente com teoria.
Em contrapartida, a equipa de docentes que tiveram à sua responsabilidade toda a nossa
formação enquanto técnicos de Gerontologia, acredito tudo terem feito para nos apoiar e
preparar. Aproveito para destacar a disponibilidade da Doutora Rosa Branca Tracana pois
reconheço ter sido uma mais-valia para a minha formação, nomeadamente ao nível do
apoio prestado não só na elaboração deste relatório como também no esclarecimento de
todas as minhas dúvidas e incertezas.
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Anexo I
Plano de Estágio

Anexo II
Escalas de Avaliação
Geriátrica

Escala Mini-Mental State Examination (MMSE):
Esta escala avalia o estado cognitivo e aplica um questionário que permite fazer uma
avaliação sumária das funções cognitivas.
É constituído por várias questões, que avaliam a orientação, a memória imediata e a
recente, a capacidade de atenção e cálculo, a linguagem e a capacidade construtiva.
A informação é obtida através do questionário direto ao idoso que pode ser aplicado por
médicos, psicólogos, enfermeiros ou outros profissionais de saúde.

PONTUAÇÃO:
É atribuído um ponto à resposta correta a cada questão, perfazendo a pontuação final o
máximo de 30 pontos.
A interpretação da pontuação final depende do nível educacional do idoso.

Tabela 4 - Classificação da pontuação da Escala Mini-mental State Examination (MMSE)

Pontos
Analfabetos

≤15

1 a 11 anos de escolaridade

≤22

Escolaridade superior a 11 anos

≤27

Tempo de aplicação: 5-10 minutos

1. Orientação (1 ponto por cada resposta correta)
Em que ano estamos? _____
Em que país estamos? _____
Em que mês estamos? _____
Em que distrito vive? _____
Em que dia do mês estamos? _____
Em que terra vive? _____

Em que dia da semana estamos? _____
Em que casa estamos? _____
Em que estação do ano estamos? _____
Em que andar estamos? _____
2. Retenção (contar 1 ponto por cada palavra corretamente repetida)
“Vou dizer três palavras; queria que as repetisse, mas só depois de eu as dizer todas;
procure ficar a sabê-las de cor”.
Pera _____
Gato _____
Bola _____
3. Atenção e Cálculo (1 ponto por cada resposta correta. Se der uma errada mas
depois continuar a subtrair bem, consideram-se as seguintes como corretas. Parar
ao fim de 5 respostas)
“Agora peço-lhe que me diga quantos são 30 menos 3 e depois ao número encontrado
volta a tirar 3 e repete assim até eu lhe dizer para parar”.
27_ 24_ 21 _ 18_ 15_
4. Evocação (1 ponto por cada resposta correta.)
“Veja se consegue dizer as três palavras que pedi há pouco para decorar”.
Pera ______
Gato ______
Bola ______
5. Linguagem (1 ponto por cada resposta correta)
a. “Como se chama isto? Mostrar os objetos:
Relógio ____
Lápis______
b. “Repita a frase que eu vou dizer: O RATO ROEU A ROLHA” _______

c. “Quando eu lhe der esta folha de papel, pegue nela com a mão direita, dobre-a ao meio
e ponha sobre a mesa”; dar a folha segurando com as duas mãos.
Pega com a mão direita____
Dobra ao meio ____
Coloca onde deve____
d. “Leia o que está neste cartão e faça o que lá diz”. Mostrar um cartão com a frase bem
legível, “FECHE OS OLHOS”; sendo analfabeto lê-se a frase. Fechou os olhos____
e. “Escreva uma frase inteira aqui”. Deve ter sujeito e verbo e fazer sentido; os erros
gramaticais não prejudicam a pontuação. _________
6. Capacidade Construtiva (1 ponto pela cópia correta.)
Deve copiar um desenho. Dois pentágonos parcialmente sobrepostos; cada um deve ficar
com 5 lados, dois dos quais intersectados. Não valorizar tremor ou rotação. _________

Escala de Avaliação do Grau de Dependência (MDA):
Esta escala caracteriza-se como uma escala de avaliação rápida e global que permite aferir
o grau de dependência nas diversas atividades do dia-a-dia dos pacientes. Está dividida
em quatro áreas que são:


Corporal (alimentação, higiene e eliminação);



Sensorial (fala, visão e audição);



Locomotora (transferência, deslocação e espaço de vida);



Mental (memória, comportamento e humor).

Cada uma destas subáreas é avaliada segundo três itens, que determinam se o paciente é
independente, parcialmente dependente e totalmente independente naquela atividade.
O resultado total é obtido pela soma de todos os itens e pode variar entre 0 e 24 pontos,
propondo-se assim 5 níveis de dependência:


0 pontos  dependência nulo



1 a 7 pontos  nível ligeiro de dependência



8 a 14 pontos  nível moderado de dependência



15 a 19 pontos  nível de dependência severo



20 a 24 pontos  nível de dependência muito severo

Esta escala surge como muito vantajosa devido a ser de rápida aplicação (menos de 15
minutos). Pode ser utilizada por diversos profissionais de saúde, por profissionais da
assistência social e por familiares, sem recurso a qualquer guia de utilização, permitindo
um acompanhamento da evolução da dependência, quer a nível qualitativo, quer a nível
quantitativo, do indivíduo.

Escala de Dor/Faces
Na Escala de Dor/Faces é solicitado ao utente que classifique a intensidade da sua dor de
acordo com mímica representada em cada face desenhada, sendo que à expressão de
felicidade corresponde a classificação “Sem Dor” e à expressão de máxima tristeza
corresponde a classificação “Dor Máxima”.

Escala/Índice de Barthel:
O Índice de Barthel avalia o nível de independência do sujeito para a realização de dez
Atividades da Vida Diária (AVDs):


Comer;



Higiene pessoal;



Ir à casa de banho;



Tomar banho;



Vestir e despir;



Controlo de esfíncteres;



Deambular;



Transferência da cadeira para a cama;



Subir e descer escadas.

Pode ser preenchido através da observação direta, de registos clínicos ou ainda ser auto
ministrado. Pretende avaliar se o utente é capaz de desempenhar determinadas tarefas
independentemente.
Segundo Sequeira (2007), a escala divide-se em:


90-100  Independente



60-90  Ligeiramente dependente



40-55  Moderadamente dependente



20-35  Severamente dependente



<20  Totalmente dependente

Escala de Braden:
A escala de avaliação de risco de desenvolvimento de úlceras de pressão de Braden foi
elaborada por Barbara Braden e Nancy Bergstrom, em 1987.
A escala é constituída por seis dimensões: perceção sensorial, humidade, atividade,
mobilidade, nutrição, fricção e forças de deslizamento. Todas as dimensões contribuem
para o desenvolvimento de Úlceras por Pressão (UPP). As dimensões estão ponderadas
de 1 a 4, exceto a última que se encontra ponderada de 1 a 3. A pontuação pode variar
entre 6 (valor de mais alto risco) e 23 (valor de mais baixo risco), pelo que quanto maior
for a pontuação menor o risco, e vice-versa. É considerado de alto risco de
desenvolvimento de Úlceras por Pressão (UPP) todo o indivíduo que obtiver uma
pontuação de 16 ou inferior e de baixo risco o que apresentar uma pontuação igual ou
superior a 17.

Tabela 5 - Escala de Braden.
Fonte: ESENFC _ João Apóstolo _ Instrumentos para avaliação em geriatria

Perceção
sensorial
Capacidade
de reação
significativa
ao
desconforto

1. Completamente
limitada
Não reage a estímulos
dolorosos (não geme,
não se retrai nem se
agarra a nada) devido a
um nível reduzido de
consciência ou à
sedação.
OU

Humidade

1. Pele

2. Pele muito

exposição da

húmida

Atividade
Nível de
atividade

A pele mantém-se
sempre húmida devido
a sudorese, urina, etc. É
detetada humidade
sempre que o utente é
deslocado ou virado.
1. Completamente
imobilizado

física

Não faz qualquer
movimento com o
corpo ou extremidades
sem ajuda.

Nutrição

1. Muito pobre

Alimentação

Nunca come uma
refeição completa.
Raramente come mais
de 1/3 da comida que

habitual

OU

Capacidade limitada de
sentir a dor na maior
parte do seu corpo.

constantemente

humidade

Reage unicamente a
estímulos dolorosos.
Não consegue
comunicar o
desconforto, exceto
através de gemidos
ou inquietação.

Tem uma limitação
sensorial que lhe
reduz a capacidade
de sentir dor em
mais de metade do
corpo.

Nível de

pele à

2. Muito limitada

húmida
A pele está
frequentemente
húmida. Os lençóis
têm de ser mudados
pelo menos uma vez
por turno.
2. Muito limitado
Ocasionalmente
muda ligeiramente a
posição do corpo ou
das extremidades,
mas não é capaz de
fazer mudanças
frequentes ou
significativas
sozinho.
2. Provavelmente
inadequada
Raramente come
uma refeição
completa e

3. Ligeiramente
limitada
Obedece a instruções
verbais, mas nem
sempre consegue
comunicar o
desconforto ou a
necessidade de ser
mudado de posição.
OU
Tem alguma
limitação sensorial
que lhe reduz a
capacidade de sentir
dor em uma ou duas
extremidades.
3. Pele

4. Nenhuma
limitação
Obedece a
instruções
verbais. Não
apresenta défice
sensorial que
possa limitar a
capacidade de
sentir ou exprimir
dor ou
desconforto.

4. Pele

ocasionalmente

raramente

húmida

húmida

A pele está por vezes
húmida, exigindo
uma muda adicional
de lençóis
aproximadamente
uma vez por dia.
3. Ligeiramente
limitado

A pele está
geralmente seca;
os lençóis só têm
de ser mudados
nos intervalos
habituais.
4. Nenhuma
limitação

Faz pequenas e
frequentes alterações
de posição do corpo
e das extremidades
sem ajudas.

Faz grandes ou
Frequentes
alterações de
posição do corpo
sem ajuda.

3. Adequada

4. Excelente

Come mais de
metade da maior
parte das refeições.
Faz quatro refeições

Come a maior
parte das
refeições na
íntegra. Nunca

lhe é oferecida. Come
diariamente duas
refeições, ou menos, de
proteínas (carne ou
lacticínios).
OU
Está em jejum e/ou a
dieta líquida ou a soros
durante mais de cinco
dias.

geralmente come
apenas cerca de 1/2
da comida que lhe é
oferecida. A ingestão
de proteínas consiste
unicamente em três
refeições diárias de
carne ou lacticínios.
Ocasionalmente
toma um suplemento
dietético.

2. Problema
potencial

problema

Recebe menos do
que a quantidade
ideal de líquidos ou
alimentos por sonda.

forças de
deslizamento

1. Problema
Requer uma ajuda
moderada a máxima
para se movimentar. É
impossível levantar o
doente completamente
sem deslizar contra os
lençóis. Descai
frequentemente na
cama ou cadeira,
exigindo um
reposicionamento
constante com ajuda
máxima. Espasticidade,
contraturas ou agitação
leva a fricção quase
constante.

OU
É alimentado por
sonda ou num
regime de nutrição
parentérica total
satisfazendo
provavelmente a
maior parte das
necessidades
nutricionais.
3. Nenhum

OU

Fricção e

diárias de proteínas
(carne, peixe,
lacticínios). Por
vezes recusa uma
refeição, mas toma
geralmente um
suplemento caso lhe
seja oferecido.

Movimenta-se com
alguma dificuldade
ou requer uma ajuda
mínima. É provável
que, durante uma
movimentação, a
pele deslize de
alguma forma contra
os lençóis, cadeira,
apoios ou outros
dispositivos. A
maior parte do
tempo, mantém uma
posição
relativamente boa na
cama ou na cadeira,
mas ocasionalmente
descai.

Move-se na cama e
na cadeira sem ajuda
e tem força muscular
suficiente para se
levantar
completamente
durante uma
mudança de posição.
Mantém uma correta
posição na cama ou
cadeira.

recusa uma
refeição. Faz
geralmente um
total de quatro ou
mais refeições
(carne, peixe,
lacticínios). Come
ocasionalmente
entre as refeições.
Não requer
suplementos.

A escala deve ser aplicada na data de admissão e sempre que haja alterações significativas
do estado geral do utente a avaliar. Para além da data de admissão, a avaliação é
aconselhada a cada 24 horas, em serviços de urgência e cuidados intensivos, e a cada 48
horas noutro tipo de serviços hospitalares. Em cuidados domiciliários, o instrumento pode
ser aplicado mensalmente em utentes crónicos e, em casos de estado geral mais débil, a
cada visita.

Escala de Quedas de Morse (EQM):
A referida escala é constituída por seis itens com duas ou três possibilidades de resposta
para cada um. A cada uma das respostas corresponde uma pontuação. De acordo com a
avaliação efetuada a soma das pontuações obtidas em cada um dos seis itens resulta num
resultado que indica o risco de queda. Essa pontuação varia de 0 a 125 pontos.

Princípios básicos para a avaliação do risco de queda através da Escala de Quedas de
Morse.
1: A escala deve ser vista como um todo e preenchida na sua totalidade;
2: A escala deve de ser aplicada a todos os clientes com mais de 18 anos;
3: O resultado obtido é indicativo do risco de queda, quanto maior o score maior o risco;
4: Considera-se alto risco de queda quando o resultado obtido, através da aplicação da
escala, é igual ou superior a 45 pontos.

Fator de Exclusão na Utilização da Escala de Quedas de Morse:
Utentes com impossibilidade funcional de cair, ou seja, que não possuam atividade
motora. A queda é um tipo de autocuidado, logo pressupõe ação. Neste caso, a um utente
tetraplégico, em coma, sedado ou sem atividade motora não se aplica a Escalas de Quedas
de Morse (EQM).

Antecedentes de Queda/ História de Queda:
Não: 0 pontos
Sim: 25 pontos

Instruções:
Não: O utente não teve nenhum episódio de queda no último ano.
Sim: O utente caiu durante o presente internamento hospitalar ou tem uma história de
queda(s) fisiológica(s) antecipáveis e não antecipáveis no último ano.

Observações: Nos antecedentes de queda não é considerada a queda acidental, uma vez
que não é provocada por um fator fisiológico. Por exemplo uma pessoa empurrada por
outra com o intuito de lhe provocar a queda, não se considera como antecedente.

Notas:
Se um utente cai pela primeira vez (dentro dos critérios referidos anteriormente nas
instruções) durante o presente internamento, então a sua pontuação passa imediatamente
de 0 para 25 pontos neste tópico.

Diagnóstico Secundário:
Não: 0 pontos
Sim: 15 pontos

Instruções:
Não: Se não existir um diagnóstico secundário que possa contribuir para a queda.
Sim: Se existir mais do que um diagnóstico médico ou de Enfermagem identificado no
processo clínico que possa contribuir para a queda.

Observações: Doenças ou condições de saúde do cliente tais como: hipotensão, défices
nutricionais, insónia, incontinência ou urgência urinária, tonturas, vertigens, alterações
neurológicas, desequilíbrio ou alterações posturais, doenças crónicas como diabetes,
hipertensão e outras que, mesmo medicadas e/ou controladas, possam, a qualquer
momento, sofrer alterações que interfiram na probabilidade de queda, são consideradas
como “Diagnósticos Secundários”.

Apoio na deambulação:
Sem Apoio: 0 pontos
Auxiliar de Marcha: 15 pontos
Apoiado na Mobília: 30 pontos

Instruções:
Sem Apoio:
O utente anda sem qualquer apoio. É considerado também sem apoio se andar sempre
apoiado por outra pessoa.
Se usa uma cadeira de rodas e está adaptado à utilização e transferência autónoma de e
para a mesma. Também é considerado sem apoio quando é transferido sempre por alguém
de e para a cadeira de rodas.
Se está em repouso e cumpre o repouso na cama, não saindo da mesma.

Auxiliar de Marcha:
Se utiliza algum auxiliar de marcha (bengala, canadianas, andarilho).
Apoiado na Mobília:
Se anda apoiando-se na mobília, ou em tudo o que se encontra ao seu redor.

Observações: Neste ponto não é avaliado o tipo de marcha ainda que tenha semelhanças
com o tópico “Tipo de Marcha”.

Terapia Endovenosa em Perfusão:
Não: 0 pontos
Sim: 20 pontos

Instruções:
Não: O utente não se encontra com terapia endovenosa em perfusão.
Sim: O utente encontra-se com terapia endovenosa em perfusão. Apenas se encontra em
risco quando conectado à terapia endovenosa. Portanto, se se encontra a efetuar uma
perfusão intermitente, ainda que por curtos períodos, como por exemplo, antibiótico ou
outro tipo de perfusão de curta duração, pontua-se com 20 pontos.

Observações: Este item encontra-se atualmente na escala como “Terapia Endovenosa/
Heparina”, o termo heparina foi usado com o intuito de se tentar demonstrar a necessidade
de perfusão, pois em alguns casos a heparina endovenosa é usada em perfusão contínua
(durante longos períodos).

Tipo de marcha:
Normal: 0 pontos
Desequilíbrio Fácil: 10 pontos
Défice de Marcha: 20 pontos

Instruções:
Normal:
O utente caminha com a cabeça erguida, os braços balançando livremente ao lado do
corpo.
Move-se em cadeira de rodas (encontrando-se totalmente adaptado à utilização e
transferência autónoma para e da cadeira de rodas e/ou é sempre transferido por alguém
de e para a cadeira de rodas) ou se está e cumpre repouso na cama, não saindo da mesma.

Desequilíbrio Fácil:
O utente anda curvado mas é capaz de erguer a cabeça e andar sem perder o equilíbrio,
se utilizar a mobília ou o que está em redor como apoio, fá-lo de forma leve para se sentir
mais seguro e não o agarra de modo a conseguir permanecer na posição vertical.
Défice de Marcha:
O utente tem dificuldade em levantar-se, realizando várias tentativas para o fazer, quando
se encontra numa cadeira tenta levantar-se empurrando os braços da mesma e/ou
balançando-se de forma a tentar colocar-se na posição de pé.
Quando tenta andar a cabeça encontra-se virada para baixo, concentrando-se no chão.
Agarra-se a tudo o que se encontra ao seu redor porque apresenta um défice de equilíbrio
e não consegue andar sem essa assistência.
Ao ajudar o cliente a andar, o/a enfermeiro(a) apercebe-se que ele/ela segura a sua mão
com força, ou quando agarra um corrimão ou os móveis, agarra-se com tanta força que as
suas mãos ficam menos coradas. O utente dá passos curtos e vacila.

Observações: Se o utente está numa cadeira de rodas, terá uma pontuação de acordo
com a sua capacidade de se transferir da cadeira de rodas para a cama e vice-versa.

Estado Mental / Perceção Mental:
Consciente das suas Limitações: 0 pontos

Não consciente das suas Limitações: 15 pontos

Instruções:
Consciente das suas Limitações:
O estado mental é avaliado através da verificação da autoavaliação (efetuada pelo próprio
utente) relativamente à sua capacidade de andar.
Podem fazer-se questões do seguinte género: "É capaz de ir à casa de banho sozinho?” ou
“Precisa de ajuda?". Se a resposta do utente ao julgar a sua própria capacidade é
consistente com as prescrições/perceções de enfermagem, então tem consciência do risco
e das suas limitações, agindo de acordo com as mesmas, logo está consciente das suas
limitações.

Não Consciente das suas Limitações:
Se a autoavaliação é irrealista, então considera-se que o utente sobrestima as suas
capacidades e esquece-se das suas limitações, logo não está consciente das suas
limitações.

Notas:
O estado mental é diferente da orientação tempo-espacial.
O utente pode estar orientado no tempo e no espaço e não estar consciencializado das
suas limitações em relação ao risco de queda.

Relativamente a informações sobre a faixa etária, não é possível obter dados devido a ser
uma Unidade de reabilitação que não tem utentes permanentes com o intuito de se
reabilitarem.

Anexo III
Autorização da Instituição
para captação e utilização de
fotografias

Anexo IV
Plano da Atividade (Dia
Mundial da Atividade Física)

Tempo total: 20 min

Data: 06-03-2019

Material:

Objetivos: Promover o bem-estar dos utentes,



Balões;

estimular a participação ativa e interação grupal.



Fita de cetim;

Nota: Os exercícios propostos podem sofrer



Colunas de som;

adaptações consoante as patologias dos utentes.

Observações: Planeamento e execução da minha autoria. A atividade tive grande aceitação por
parte dos utentes deixando me orgulhosa por ter motivado os utentes a realizar atividade física.

Aquecimento

10 minutos

Exercícios

Execução

Mobiliação articular

Fazer movimentos de
rotação coma cabeça.
Fazer o movimento de “sim
e não talvez “

Elevação dos membros
superiores

Elevar os membros
superiores com o balão nas
mãos.

Extensão e flexão dos
membros superiores.

Esticar o braço e encolher
com o balão nas mãos.

Abrir e Fechar

Braços para a frente e abrir
e fechar alternadamente,
trocando de braço.

Rotação do tronco com
braços
Movimento de Anjo

Rodar os braços para a
direita e para esquerda,
com o balão nas mãos.
Levação lateral dos braços,
passando mão de uma mão
para outra

Objetivos

Preparar o corpo;
Garantir uma maior
produtividade;

Jogo passa o balão

Exercícios

Passa o Balão

10 minutos

Execução

O jogo consiste em passar o balão
ao colega do lado sem o deixar
cair.
Depois de concluída a volta deverá
inverter-se o sentido do balão.
Chegando ao ponto inicial os
utentes deverão fazer circular o
balão a um ritmo superior.

Objetivos
Desenvolver a
coordenação
motora;
Interação grupal;
Estimulação da
motricidade fina;

