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Resumo
Este relatório de estágio insere-se na Formação em Contexto de Trabalho (FCT),
correspondente a 750 horas, incluído no plano de estudos do Curso Técnico Superior
Profissional (CTeSP) de Gerontologia da Escola Superior de Educação, Comunicação e
Desporto (ESECD), do Instituto Politécnico da Guarda (IPG). Tem como finalidade
apresentar, descrever, analisar e refletir sobre o contexto onde decorreu o estágio, as
principais ações e atividades desenvolvidas, tais como as estratégias e metodologias
utilizadas ao longo do mesmo.
O estágio foi efetuado no Centro de Assistência Paroquial (CAP) de Caria, mais
propriamente em três das suas Respostas Sociais, a Residência Social de Caria Amândio
Melo/ Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), o Centro de Dia (CD) e também
o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).
As funções definidas para a realização do estágio são o cuidar dos Idosos, participando
nas atividades básicas da vida diária, tais como a alimentação, higiene pessoal e, também
realizar

atividades

de

animação,

referindo

que

estas

tiveram

o

acompanhamento/supervisão da Técnica de Animação Sociocultural da Instituição.
Uma das coisas mais maravilhosas deste mundo é ver pessoas adultas, entre 80 ou 90
anos, envelhecerem saudavelmente com autonomia e capacidade para resolverem,
sozinhas, as suas próprias coisas, para viverem de forma independente e ativa suas vidas
sem se entristecerem com o envelhecimento (Geis; 2001: 15).

Palavras-chave: Idosos; Estágio; Gerontologia; Envelhecimento.
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Introdução
O presente relatório insere-se no estágio curricular do Curso Técnico Superior
Profissional (CTeSP) de Gerontologia. O estágio foi desenvolvido no Centro de
Assistência Paroquial (CAP) de Caria, mais propriamente em três das suas Respostas
Sociais, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Centro de Dia (CD) e também
o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).
Trata-se de uma experiência em contexto real de trabalho com a duração de 750 horas,
realizado no período compreendido entre 25 de fevereiro a 28 de junho de 2019, sob a
orientação por parte do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) a Professora Rosa Branca
Tracana e por parte da Instituição a Dr.ª Juliana Alverca.
O referido estágio tem como objetivos, complementar a formação como aluno e
proporcionar uma interação real e concreta das ocorrências e experiências no contexto de
Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário, de forma a colocar em prática os conhecimentos
obtidos ao longo do curso, auxiliando nas atividades básicas da vida diária dos Idosos e
realizar atividades que proporcionem o aumento da qualidade de vida.
A qualidade de vida na velhice é uma avaliação multidimensional referenciada a critérios
socio normativos e interpessoais, a respeito das relações atuais, passadas e prospetivas
entre o indivíduo maduro ou idoso e o seu ambiente (Lawtson citado por Neri; 2000:39).
A qualidade de vida na velhice é dependente de vários elementos que estão em constante
interação ao longo da vida do indivíduo.
O envelhecimento é um processo natural, de mudança progressiva, a nível biológico,
psicológico e social dos indivíduos, que se inicia, na conceção e progride ao longo da
vida. O mesmo é definido por Poirier como um processo inelutável caracterizado por um
conjunto complexo de fatores fisiológicos, psicológicos e sociais específicos de cada
indivíduo (Berger e Mailloux-Poirier; 1995: 99).
Neste sentido, o envelhecimento é considerado um fenómeno biológico e psicológico,
que envolve infindas variáveis que se inter-relacionam e atuam na forma como cada
indivíduo envelhece, dando destaque aos acontecimentos que ocorreram durante a vida,
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devido aos ganhos e perdas de cada um, e caracterizando-se num processo insidioso e
linear que se altera na forma e intensidade de pessoa para pessoa.
Este relatório tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido durante o estágio
realizado. Assim, no sentido de descrever esta experiência, o relatório apresenta-se
organizado em três capítulos. No primeiro capítulo é abordada a caracterização territorial
da Instituição onde se efetuou o estágio. No segundo capítulo é retratada a
contextualização teórica, ou seja, alguns conceitos importantes neste percurso, como o
processo de envelhecimento, o envelhecimento ativo, o papel e as funções de um Técnico
de Gerontologia, o respetivo conceito de Gerontologia e as principais patologias presentes
na Instituição. No terceiro capítulo são descritas as tarefas e atividades desenvolvidas
neste período de tempo. Por fim, ainda no terceiro capítulo, na reflexão final, apresentase uma autoavaliação do desempenho decorrente deste percurso.
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Capítulo I
Caraterização da Instituição

1.1 Caracterização territorial relativa ao Centro de Assistência Paroquial de Caria
O Centro de Assistência Paroquial (CAP) localiza-se na Freguesia de Caria, concelho de
Belmonte, distrito de Castelo Branco.
A Freguesia de Caria (figuras 1 e 2) fica situada no extremo sul do Concelho de Belmonte
e dista 8 quilómetros da Vila de Belmonte, tendo limites com os Concelhos da Covilhã,
Sabugal e Fundão. Compreende a Vila de Caria e as povoações de Malpique e Monte do
Bispo. A sua densidade populacional é de 49,2 hab/km², com 39,03 km² de área e 1 921
habitantes (2011).

Figura 1 - Vila de Caria.
Fonte: https://2.bp.blogspot.com/6hpCL9_IfT4/WfV1VzwOd3I/AAAAAAAA1QI/E_ECW93WEWU_gMMv3yRsVHJp
LLaRfvvjACLcBGAs/s1600/Caria%2B%2528Belmonte%2529%2B2.jpg

Figura 2 - Brasão da Vila de Caria.
Fonte: https://2.bp.blogspot.com/6hpCL9_IfT4/WfV1VzwOd3I/AAAAAAAA1QI/E_ECW
93WEWU_gMMv3yRsVHJpLLaRfvvjACLcBGAs/s160
0/Caria%2B%2528Belmonte%2529%2B2.jpg
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1.2 Caracterização da instituição
O Centro de Assistência Paroquial (CAP) de Caria tem sede na Urbanização do Conde
em Caria, Freguesia de Caria, Concelho de Belmonte, distrito de Castelo Branco, diocese
da Guarda.
É uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), com Acordo de Cooperação
para as seguintes Respostas Sociais:


Parque Infantil Girassol:
o Creche
o Jardim de Infância



Atividades de Tempos Livres (ATL);



Centro de Dia (CD);



Serviço de Apoio Domiciliário (SAD);



Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI).

Objetivos do Centro de Assistência Paroquial (CAP):


Apoio à família;



Apoio a crianças e jovens;



Apoio à integração social e comunitária;



Proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou
diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho;



Promoção e proteção da saúde, nomeadamente através de cuidados de medicina
preventiva, curativa e de reabilitação;



Educação e formação profissional dos cidadãos;



Ajuda na resolução dos problemas habitacionais das populações.

Missão:
Pretende prestar um serviço comunitário de qualidade, centrado na pessoa e família, em
atitude de humanismo cristão, nas áreas social e da educação, promoção e proteção da
saúde, durante o ciclo vital das famílias.
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Visão:
A visão centra-se em ser uma Instituição de solidariedade social inovadora e de
referência, focada na intervenção comunitária.

Valores:
Solidariedade: ajudar e colaborar com os utentes e suas famílias, colegas de trabalho,
dirigentes e com a própria instituição.
Respeito: tratar as pessoas com estima e consideração, respeitando a sua cultura, crenças
e valores.
Igualdade: tratar todos de forma justa e imparcial, sem atitudes discriminatórias.
Honestidade: comportar-se com os outros e com a instituição, de forma sincera, frontal
e verdadeira.
Responsabilidade: executar as suas tarefas com rigor, dedicação e profissionalismo,
zelando pelos bens da instituição e utentes.
Confidencialidade: guardar sigilo sobre informações pessoais respeitantes a utentes,
colaboradores e dirigentes, ou que possam colocar em causa o bom nome da instituição.

Figura 3 - Logotipo do Centro de Assistência Paroquial de Caria.
Fonte: https://cm-belmonte.pt/wpcontent/uploads/2017/10/Logo_Cap-Caria-2-2.png
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1.3 Caracterização das Respostas Sociais
O Centro de Assistência Paroquial (CAP) de Caria envolve cinco Respostas Sociais,
destinadas ao apoio de crianças e idosos.

1.3.1 Creche (Parque Infantil Girassol)
A creche (figura 4) direciona-se ao apoio à família e à criança, destinada a acolher
crianças a partir dos 4 meses até aos 3 anos de idade.

Figura 4 - Creche (Parque Infantil Girassol).
Fonte: http://www.capcaria.pt/images/creche1.jpg

Atividades e serviços prestados:


Cuidados adequados à satisfação das necessidades da criança;



Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e quantitativamente, à idade da criança,
sem prejuízo de dietas especiais em caso de prescrição médica;



Cuidados de higiene pessoal;



Atendimento individualizado, de acordo com as capacidades e competências das
crianças;



Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade, em função da idade e necessidades
específicas das crianças;



Disponibilização de informação, à família, sobre o funcionamento da creche e
desenvolvimento da criança.

21

Objetivos:


Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;



Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o
processo evolutivo da criança;



Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades
específicas de cada criança;



Prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação de
risco, assegurando o encaminhamento mais adequado;



Proporcionar condições para o desenvolvimento integral da criança, num ambiente de
segurança física e afetiva;



Promover a articulação com outros serviços existentes na comunidade.

As crianças estão distribuídas por grupos, de acordo com a idade, desenvolvimento e
capacidade da sala. Assim existe a:


Sala das Abelhinhas – dos 4 aos 12 meses;



Sala dos Coelhinhos – dos 12 aos 36 meses.

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira das 07h30 às 18h30.
Encerrado no mês de agosto.

1.3.2 Jardim de Infância
O Jardim de Infância (figura 5) é destinado a acolher, durante o dia, crianças com idades
compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico, com o objetivo de
lhes proporcionar condições adequadas ao seu desenvolvimento.
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Figura 5 - Jardim de Infância (Parque Girassol).
Fonte: http://www.capcaria.pt/images/jardim1.jpg

Objetivos:


Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências
de vida democrática, numa perspetiva de educação para a cidadania;



Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela
pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como
membro da sociedade;



Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da
aprendizagem;



Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas
características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens
significativas e diversificadas;



Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens
múltiplas, como meio de relação, de informação, de sensibilização estética e de
compreensão do mundo;



Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;



Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança, designadamente
no âmbito da saúde individual e coletiva;
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Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades, promovendo
a melhor orientação e encaminhamento da criança;



Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de
efetiva colaboração com a comunidade.

Sala dos Passarinhos
As crianças desenvolvem as suas atividades numa sala equipada com meios e recursos
adequados para a idade e grau de desenvolvimento de cada um (figura 6).

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira das 07h30 às 18h30.
Encerramento no mês de agosto.

Figura 6 - Jardim de Infância (Parque Girassol).
Fonte: http://www.capcaria.pt/images/jardim2.jpg

1.3.3 Atividades de Tempos Livres (ATL) - Parque Girassol
Atividades de Tempos Livres (ATL) é um espaço educativo que pretende proporcionar
atividades lúdicas e socioculturais a crianças com idades entre os 6 e os 12 anos que
frequentem a Escola do Ensino Básico.
Este espaço é visto como um complemento educativo que deverá reforçar o processo de
socialização da criança e das suas aprendizagens a par da escola (figuras 7 e 8).
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Figura 7 - ATL (Parque Girassol).
Fonte: http://www.capcaria.pt/images/atl2.jpg

Figura 8 - ATL (Parque Girassol).
Fonte: http://www.capcaria.pt/images/atl1.jpg

Objetivos:


Permitir a cada criança ou jovem, através da participação na vida em grupo, a
oportunidade da sua introdução na sociedade;



Contribuir para que cada grupo encontre os seus objetivos, de acordo com as
necessidades, aspirações e situações próprias de cada elemento e do seu grupo social,
favorecendo a adesão aos fins livremente escolhidos;



Criar um ambiente favorável ao desenvolvimento pessoal de cada criança ou jovem,
por forma a ser capaz de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito e
aceitação de cada um;
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Favorecer a inter-relação família/escola/comunidade/estabelecimento, em ordem a
uma valorização, aproveitamento e rentabilização de todos os recursos do meio.

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira das 07h30 às 18h30.
Encerramento no mês de agosto.

1.3.5 Centro de Dia (CD)
É uma resposta social que consiste na prestação de um conjunto de serviços de
valorização pessoal, partilha de conhecimentos e experiências pessoais, ajuda na
manutenção das relações sociais, permitindo a reinserção em grupos e ambientes
determinados. Proporciona, durante o dia, a resolução de necessidades básicas pessoais,
terapêuticas e sócio - culturais às pessoas afetadas por diferentes graus de dependência,
contribuindo para a manutenção da pessoa no seu meio familiar.

Objetivos:


Proporcionar serviços adequados à satisfação das necessidades dos utentes;



Prestar apoio psicossocial;



Contribuir para a estabilização ou retardamento das consequências nefastas do
envelhecimento;



Favorecer a permanência da pessoa idosa no seu meio habitual de vida;



Estimular as relações interpessoais ao nível dos idosos e destes com outros grupos
etários, a fim de evitar o isolamento;



Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização;



Contribuir para a prevenção de situações de dependência, promovendo a autonomia.
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Serviços prestados:


Cuidados de higiene e conforto pessoal

Baseiam-se na prestação de cuidados de higiene corporal e conforto, nomeadamente o
banho, com a periodicidade a definir de acordo com as necessidades do utente.



Alimentação (pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar)

A ementa é organizada com o devido cuidado nutricional e adaptada aos utentes desta
resposta social. As dietas dos utentes, sempre que prescritas pelo médico, são de
cumprimento obrigatório.
Horário das refeições:
Pequeno-almoço: 9h30-10h30
Almoço: 12h30-13h30
Lanche: 15h30-16h00
Jantar: 17h30-18h30



Tratamento de roupas

As roupas usadas neste serviço são as de uso pessoal.



Animação Sociocultural

É disponibilizado ao utente um programa de atividades comum a todos, mas com
ajustamentos individuais, consoante as necessidades e interesses de cada um (tabela 1).
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Tabela 1 - Plano semanal de atividades (CD).
Fonte: Orientadora da Entidade.

Horário

Segunda-feira

10:30h às 11:30h

Atividade Física

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Atividades

14:30h às 15:30h

Religiosas
Atividades de

15:45h às 17:00h

Expressão
Plástica



Sexta-feira

Jogos de
Raciocínio

Acompanhamento ao exterior para compras, consultas e outros

Os cuidados Médicos e de Enfermagem são da responsabilidade do próprio utente. Caso
haja ausência do apoio familiar, são acompanhados a consultas no médico de família no
Centro de Saúde local.



Higiene habitacional, se justificado

Este tipo de apoio é realizado conforme a solicitação de cada utente, com a periodicidade
a definir de acordo com as necessidades de cada um.



Transporte do utente de e para o seu domicílio

O transporte é efetuado para os utentes residentes na freguesia de Caria, no período da
manhã entre as 09:00h-10:00h e no período da tarde a partir das 18:00h, da residência
para a Instituição e desta para a residência do utente.



Acompanhamento psicossocial

Com este tipo de acompanhamento pretende-se apoiar as pessoas na prevenção e/ou
reparação de problemas.
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Passeios

São desenvolvidos passeios que fazem parte da responsabilidade da Animadora
Sociocultural. Os passeios podem ser gratuitos ou com comparticipação, informando-se
previamente os utentes. É sempre necessária autorização dos familiares ou responsáveis
dos utentes, quando estes não têm capacidade para o fazer.
Os utentes, durante os passeios, são sempre acompanhados pelos funcionários da
instituição.

Horário de Funcionamento:
De segunda-feira a domingo entre as 09h00 e as 19h00, incluindo feriados.

A referida valência, tem capacidade para 30 pessoas, prestando atualmente serviço a 17
utentes (figuras 9, 10, 11 e 12).

Figura 9 - Centro de Dia.
Fonte: http://www.capcaria.pt/images/centrodia3.jpg
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Figura 10 - Hall de entrada/Receção (CD).
Fonte: Própria

Figura 11 - Refeitório (CD).
Fonte: Própria
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Figura 12 - Sala de estar/atividades (CD).
Fonte: Própria

1.3.6 Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)
Esta valência (figuras 13 e 14), desempenha o seu papel na prestação de cuidados
individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por
motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária
ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida
diária.

Figura 13 - Serviço de Apoio Domiciliário.
Fonte: http://www.capcaria.pt/images/domiciliario2.jpg
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Figura 14 - Serviço de Apoio Domiciliário.
Fonte: Própria

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) está organizado, desenvolvido e
operacionalizado na dependência do Centro de Dia (CD) e está disponível para
proporcionar os seguintes serviços:


Prestação de cuidados de higiene e conforto;



Manutenção de arrumos e limpezas do domicílio, nas áreas utilizadas pelo utente;



Confeção, transporte e distribuição de refeições;



Tratamento de roupas na lavandaria da Instituição;



Aquisição de géneros alimentícios e outros artigos;



Acompanhamento, recreação e convívio;



Contactos com o exterior.

A prestação dos serviços solicitados e acordados antecede-se de uma avaliação individual,
familiar e social. É atribuído a um técnico do Centro de Dia (CD) a visita domiciliária
prévia, para avaliar o âmbito e dimensão da intervenção que será precisa. Esta visita
domiciliária não tem apenas como objetivo a programação dos cuidados e serviços, mas
sim também iniciar e estabelecer a interação com os respetivos técnicos da Instituição.
A prestação de cuidados domiciliários compreende a vila de Caria e as aldeias de
Malpique e Monte do Bispo.
Atualmente presta serviços a 17 utentes.
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Objetivos:


Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias;



Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização;



Assegurar aos indivíduos e famílias satisfação de necessidades básicas da vida diária;



Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos indivíduos e famílias, de
modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar;



Criar condições que permitam preservar e incentivar as relações inter-familiares;



Colaborar e/ou assegurar o acesso à prestação de cuidados de saúde;



Prevenir situações de dependência, promovendo a autonomia.

Horário de Funcionamento:
De segunda-feira a domingo entre as 09h00 e as 19h00, incluindo feriados.

1.3.7 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)
A ERPI, Residência Social de Caria Amândio Melo, foi criada em Outubro de 2013,
sendo a resposta social mais recente da Paróquia de Caria. É uma obra da Câmara
Municipal de Belmonte, que se localiza na Urbanização Cerca do Conde.
A Residência Social de Caria constitui-se como uma Resposta Social destinada a
alojamento coletivo, temporário ou permanente, para pessoas idosas ou outras em
situação de maior risco de perda de independência e/ou de autonomia que, por opção
própria, ou por inexistência de retaguarda social, pretendem integração em estrutura
residencial, podendo aceder a serviços de apoio biopsicossocial, orientados para a
promoção da qualidade de vida e para a condução de um envelhecimento sadio,
autónomo, ativo e plenamente integrado.
A ERPI tem capacidade para 45 utentes, atualmente presta serviços ao limite respetivo.

Objetivos:


Promover qualidade de vida;



Proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das
pessoas idosas;
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Garantir ao utente uma vida confortável e um ambiente calmo e humanizado;



Contribuir para a estabilização ou retardamento do processo de envelhecimento;



Privilegiar a interação com a família e/ou significativos e com a comunidade, no
sentido de otimizar os níveis de atividade e de participação social;



Promover estratégias de reforço da autoestima, de valorização e de autonomia pessoal
e social, assegurando as condições de estabilidade necessárias para o reforço da sua
capacidade autónoma para a organização das atividades da vida diária.

Serviços Prestados:


Alimentação

É adequada às necessidades dos utentes, respeitando as prescrições médicas. A
alimentação e a nutrição, a par de outros fatores ambientais têm um enorme impacto na
saúde e bem-estar, condicionantes da qualidade de vida dos idosos (Bates et al, 2002;
ADA, 2005:42).
Os utentes mais dependentes ou com dificuldades na locomoção são levados para o
refeitório com a ajuda do estagiário ou Ajudante de Ação Direta (AAD) para realizar as
suas refeições. A Instituição fornece uma alimentação equilibrada e saudável, sendo as
ementas afixadas. As ementas são variáveis sendo um prato de carne ou peixe, existindo
também dois tipos de ementa, normal e dieta. Os utentes têm ainda direito ao reforço
hídrico todos os dias na parte da manhã e na parte da tarde, sendo distribuídos líquidos,
tal como o chá, que para os utentes com dificuldade em deglutir, coloca-se espessante.



Cuidados de higiene pessoal/cuidados de imagem

A higiene divide-se em duas partes: higienização de espaços e higiene dos utentes.
 Higienização de espaços
A higienização dos espaços é um serviço realizado todos os dias em todos os pisos,
compreendendo corredores, salas de convívio, quartos dos utentes, casas de banho,
refeitórios e acessos ao lar. Este serviço é efetuado pelas auxiliares.
 Higiene dos utentes
A higiene é realizada aos utentes diariamente pelas Ajudantes de Ação Direta (AAD).
Efetua-se banho dois dias por semana a cada utente, nos restantes dias é duche, em casos
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de maior necessidade volta a efetuar-se banho. Todos os idosos têm direito à sua higiene
diária, de forma a conservar o seu bem-estar, realizando-se a limpeza e a respetiva
hidratação.
Nos dias que é dado banho, no caso dos homens realiza-se o corte da barba, sendo que no
caso das mulheres o buço é feito sempre que necessário, realiza-se também o corte das
unhas, de forma a ser mais fácil devido à rigidez das mesmas. Nos utentes com maior
nível de mobilidade, faz-se na casa de banho do respetivo quarto, nos restantes é dado no
leito. A higiene pessoal tem também o intuito de eliminar a sujidade da pele (suor, urina,
fezes, secreções) e evitar o aparecimento de Úlceras por Pressão (UPP) e infeções.
Relativamente à higiene bucal, esta é realizada diariamente.



Tratamento de roupa

O tratamento de roupa é feito na lavandaria e é prestado a todos os utentes do lar. Para
que este serviço seja realizado de forma correta, a roupa contém uma referência com a
identificação do utente a quem pertence a peça de vestuário.



Animação Sociocultural

São proporcionadas atividades de desenvolvimento de estimulação (cognitiva, afetiva,
sensorial, motora) aos utentes de modo que todos possam participar conforme as suas
capacidades. É proporcionado um plano semanal (tabela 2) e um plano anual (tabela 3),
onde são descritas as diversas atividades realizadas.
O Plano de Atividades de 2019 tem como tema o Envelhecimento Ativo, tendo como
propósito o aumento da qualidade de vida, proporcionando o aumento da autonomia e a
ocupação dos tempos livres dos utentes.
Durante o ano de 2019, serão realizadas diferentes atividades, consoante o mês e a época
em que se está, marcando assim datas festivas importantes.
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Tabela 2 - Plano semanal de atividades (ERPI).
Fonte: Orientadora da Entidade

Horário

Segunda-feira

10:30h às 11:30h

14:30h às 15:30h

15:45h às 17:00h

Terça-feira

Quarta-feira

Atividade

Atividades

Física

Religiosas

Quinta-feira
Atividade
Física (11

Sexta-feira
Atividade
Física

horas)

Treinar a

Treinar a

Treinar a

Treinar a

marcha

marcha

marcha

marcha

Jogos de

Atividades

Raciocínio

Lúdicas

Atividades de
Expressão
Plástica

Tabela 3 - Plano anual de atividades (CD e ERPI).
Fonte: Orientadora da Entidade

Meses

Dias comemorativos
Dia 1 – Dia Mundial da Paz

Janeiro

Dia 6 – Dia de Reis
Dia 11 – Dia Internacional do obrigado
Dia 18 – Dia Internacional do riso
Dia 4 – Dia Mundial da Luta contro o Cancro

Fevereiro

Dia 13 – Dia Mundial da Rádio
Dia 14 – Dia de São Valentim
Dia 5- Carnaval
Dia 8 – Dia Internacional da Mulher
Dia 19 – Dia do Pai

Março

Dia 20 - Equinócio da Primavera/Dia Internacional da
Felicidade
Dia 21- Dia Mundial da Floresta/ PRIMAVERA
Dia 22 – Dia Mundial da água
Dia 26 – Dia do livro
Dia 6 – Dia Mundial da Atividade Física

Abril

Dia 7 – Dia Mundial da Saúde
Dia 10 – Dia dos irmãos
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Dia 13 – Dia Internacional do beijo
Dia 21 – Páscoa
Dia 23 – Dia do Livro
Dia 25 – Dia da Liberdade
Dia 29 – Dia Mundial da Dança
Dia 1 - Dia do Trabalhador
Maio (Mês de Maria)

Dia 5 – Dia da Mãe
Dia 13 – Aparição da Nossa Senhora de Fátima
Dia 15 – Dia Internacional da Família
Dia 1 - Dia Mundial da Criança
Dia 10 - Dia de Portugal

Junho

Dia 13 - Dia de Santo António
Dia 21 - VERÃO
Dia 24 – Dia de São João
Dia 29 – Dia de São Pedro

Julho

Agosto

Setembro

Dia 20 – Dia da Amizade/Amigos
Dia 26 – Dia Mundial dos Avós
Dia 15 – Dia de Assunção de Nossa Senhora
Dia 19 – Dia Mundial da Fotografia
Dia 21 – Dia do Doente de Alzheimer/ OUTONO
Dia 29 – Dia de S. Miguel
Dia 1 – Dia Internacional do Idoso
Dia 5 – Implantação da República

Outubro

Dia 7 – Dia Mundial do Sorriso
Dia 16 – Dia Mundial da Alimentação
Dia 31 – Dia de Halloween

Novembro

Dia 11 – Dia de São Martinho
Dia 1 – Restauração da Independência

Dezembro

Dia 8 – Dia da Imaculada Conceição
Dia 21 – INVERNO
Dia 25 – Dia de Natal
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Apoio no desempenho das atividades de vida diária

No sentido de promover a autonomia, diariamente são prestados todos os cuidados
necessários aos utentes, com o apoio da equipa multidisciplinar, segundo o programa
próprio e definido no Plano Individual de Cuidados.



Cuidados médicos

Os utentes têm acesso a cuidados médicos programados.
A instituição conta com o serviço de um médico de prevenção em situações de urgência.



Acompanhamento a cuidados de saúde especializados

São prestados cuidados de saúde diários, tais como avaliações de tensões arteriais,
medição da temperatura, saturação de oxigénio, a reposição de fármacos e a
administração de fármacos.



Cuidados de enfermagem

Este serviço é prestado aos utentes diariamente.
O serviço de enfermagem compreende o acompanhamento de medicação, pensos, tarefas
de rotina de enfermagem tais como o acompanhamento das consultas médicas, técnicas
de algaliações, entubações, monitorização da coagulação com INRC, acompanhamento e
prevenção de situações crónicas (Diabetes, Hipertensão, escaras de decúbito, entre
outros).



Fisioterapia e reabilitação

Este serviço é prestado aos utentes uma vez por semana (quinta-feira). Tem como
propósito manter a autonomia, recuperar o movimento e a capacidade funcional dos
utentes, em situações de alterações articulares e ósseas, disfunção neural, diminuição da
força muscular, alterações cardiovasculares e alterações respiratórias.
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Terapia da fala

A terapia da fala é prestada no âmbito da prevenção e tratamento das perturbações da
comunicação humana, englobando não só as funções associadas à compreensão e
expressão da linguagem oral e escrita, mas também outras formas de comunicação nãoverbal, tendo por objetivo fundamental a promoção da sociabilização e integração social.



Psicologia

Este serviço é também prestado uma vez por semana (segunda-feira). Pretende-se atender
às necessidades dos utentes, de forma a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar.

No que se refere às instalações da Instituição é de destacar:


Hall de Entrada/Receção (figura 15);



Sala de espera (figura 16);



Gabinete da Direção (figura 17);



Gabinete da Diretora Técnica (figura 17);



Gabinete dos Serviços Administrativos (figura 17).



Refeitório (figura 18);



Cozinha;



Sala de estar/atividades (figura 19);



Duas copas (figuras 20 e 21);



20 Quartos duplos e 5 individuais, todos com casa de banho privada (figura 25);



Sala de banho assistido (figura 26);



Instalações sanitárias (figuras 27 e 28);



Dois pátios (figuras 29 e 30);



Gabinete Médico/Enfermagem (casa de banho privativa);



Sala de fisioterapia;



Despensas;



Lavandaria;



Vestuário dos funcionários.
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Figura 15 - Hall de Entrada/Receção (ERPI).
Fonte: Própria

Figura 16 - Sala de espera (ERPI).
Fonte: Própria
Figura 17 - Gabinetes (ERPI).
Fonte: Própria
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Figura 18 - Refeitório (ERPI).
Fonte: Própria

Figura 19 - Sala de estar/atividades (ERPI).
Fonte: Própria
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Figura 20 - Copa Piso 0 (ERPI).
Fonte: Própria

Figura 21 - Copa Piso 1 (ERPI).
Fonte: Própria
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Figura 22 - Piso 0: Ala azul (ERPI).
Fonte: Própria

Figura 23 - Piso 0: Ala laranja (ERPI).
Fonte: Própria
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Figura 24 - Piso 1: Ala verde (ERPI).
Fonte: Própria

Figura 25 - Quarto duplo + casa de banho privada (ERPI).
Fonte: Própria

44

Figura 26 - Sala de banho assistido (ERPI).
Fonte: Própria

Figura 27 - Instalações sanitárias masculinas (ERPI).
Fonte: Própria
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Figura 28 - Instalações sanitárias femininas (ERPI).
Fonte: Própria

Figura 29 - Pátio Piso 0 (ERPI).
Fonte: Própria
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Figura 30 - Pátio Piso 1 (ERPI).
Fonte: Própria
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Capítulo II
Enquadramento Teórico

2.1 O processo de envelhecimento
O envelhecimento 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 que varia individualmente, sendo associado a um conjunto de
modificações a nível dos processos:


Físicos, fisiológicos ou biológicos: originam mudanças 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 dão resultado 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, expectativas,
motivações, autoimagem, papéis sociais, personalidade e adaptação.

Estes fatores variam grandemente e não ocorrem ao mesmo tempo nem estão
necessariamente relacionados com a idade cronológica de uma pessoa. (…) não ocorrem
isoladamente e diferentes fatores podem combinar-se, influenciando o futuro estado de
saúde de uma pessoa idosa (Squire, 2005: 15).
Ou seja, o envelhecimento verifica-se de forma diferente de indivíduo para indivíduo,
visto que se relaciona com os diversos estilos de vida, acidentes, doenças ou
predisposições genética, hábitos e costumes praticados ao longo da vida, daí que este
processo pode ser mais acelerado nuns indivíduos e mais lento noutros.

2.1.1 Envelhecimento Ativo
A noção de Envelhecimento Ativo tem a sua origem na Organização Mundial de Saúde
(OMS), 2002:12, e define-se como o processo de otimização das possibilidades de saúde,
de participação e de segurança, a fim de aumentar a qualidade de vida durante a velhice.
O conceito “ativo” significa participar de um modo contínuo em todo o tipo de assuntos
da vida, sejam eles do foro social, económico, cultural, espiritual ou cívico, e não apenas
à capacidade de estar fisicamente ativo. Do mesmo modo ter saúde refere-se ao bem-estar
físico, mental e social no sentido de garantir uma condição de autonomia e dependência
da pessoa idosa. Esta perspetiva enfatiza a importância das pessoas perceberem o seu
potencial para a promoção do seu bem-estar e qualidade vida.
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O envelhecimento ativo, segundo a OMS (2002:12), depende de vários fatores designados
de “determinantes”:


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 destes determinantes do envelhecimento divide-se em vários aspetos, donde
emergem sobretudo políticas a implementar pelos governos e instituições.
O Envelhecimento Ativo a nível individual deve ser fomentado através de ações capazes
de dotar as pessoas de uma tomada de consciência acerca do poder e controlo que têm
sobre a sua vida, assumindo como prioridade a promoção de mecanismos adaptativos, de
aceitação e de autonomia.
Os conceitos chaves deste paradigma dependem de variáveis biologicamente
determinadas e de processo de autorregulação emocional e motivacional:
(i)

a autonomia, considerada no sentido do controlo individual sobre a vida e a
capacidade inalienável de decisão;

(ii)

a independência, a capacidade de cuidar de si próprio a nível das atividades
da vida diária e nas atividades instrumentais da vida diária;

(iii)

a expectativa de vida saudável, que se traduz no tempo de vida que se pode
esperar viver sem necessitar de cuidados especiais;

(iv)

a qualidade de vida, a qual compreende, a saúde física, o estado psicológico,
o nível de dependência, as relações sociais, as crenças pessoais e as
características do ambiente em que a pessoa se encontra inserida.

Deste modo, compreende-se com mais facilidade a importância de considerar os aspetos
valorizados pelas próprias pessoas idosas na definição do seu bem-estar, tal como na
adequação do ambiente social e físico em que estão inseridas.
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2.2 Principais patologias observadas nos utentes
O envelhecimento é um processo marcado por várias alterações a nível biológico,
psicológico e social, sendo que ocorre ao logo do tempo, de forma progressiva, e que
varia de indivíduo para indivíduo. Como tal, vários aspetos podem surgir, tais como as
diversas patologias, incapacidade e dependência.

2.2.1 Demência
A demência é caracterizada como um conjunto de doenças nas quais existe deterioração
do desempenho cognitivo e comportamental, tendo esta que ter dimensão suficiente para
condicionar perda de autonomia, memória, pensamento, orientação, compreensão,
cálculo, linguagem, juízo crítico, humor e personalidade. Varia de doente para doente e
com as diferentes causas de demência.

2.2.2 Alzheimer
O Alzheimer (figura 31) é uma doença neuro degenerativa, isto é, que afeta
principalmente o cérebro, causada por uma perda acelerada dos neurónios.
Esta doença provoca uma perda progressiva de funcionalidades, das quais as mais
evidentes são a deterioração da memória, do raciocínio, da orientação, da linguagem e do
comportamento. É a causa mais frequente de demência.

Figura 31 - Raio X da doença de Alzheimer.
Fonte: https://media.istockphoto.com/photos/pointing-onxray-brain-image-pictureid924834316?k=6&m=924834316&s=612x612&w=0&h=rc2
CZIIJfCCpnXm-XUHnolyws80FALrHr-13thiUnu8=
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Outras causas existentes:


Enfartes cerebrais múltiplos;



Alcoolismo;



Doenças de tiroide;



Traumatismos cranianos;



Infeções do sistema nervoso central.

2.2.3 Parkinson
Segundo James Parkinson, a doença de Parkinson é uma condição neurológica das mais
frequentes. É uma afeção, ou seja uma alteração patológica do corpo, que degenera o
sistema nervoso central e compromete o sistema motor.
A doença de Parkinson (figura 32) desenvolve-se quando os neurónios de substância
negra começam a morrer rapidamente e mais de metade deixa de existir.

Figura 32 - Raio X da doença de Parkinson.
Fonte:
https://books.google.pt/books?id=oGlRDQAAQBAJ&pg=PA10&d
q=parkinson&hl=ptPT&sa=X&ved=0ahUKEwjIz8K146zhAhWD4YUKHQdgCVEQ6AEIR
jAF#v=onepage&q=parkinson&f=false
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Sintomas:
Os primeiros sintomas podem surgir de forma impercetível tanto para o paciente como
para a família, progredindo lentamente.

Sintomas motores:


Tremor que afeta os dedos ou as mãos, cabeça, queixo e pés;



Rigidez muscular;



Lentidão de movimentos e alterações posturais, como a marcha lenta e a perda de
equilíbrio.

Sintomas não motores:


Comprometimento da memória;



Depressão;



Alterações do sono;



Distúrbios do sistema nervoso autónomo.

2.2.4 Acidente Vascular Cerebral (AVC)
Um Acidente Vascular Cerebral (AVC) é resultante de uma lesão das células cerebrais,
que morrem ou deixam de funcionar normalmente, devido à ausência de oxigénio e de
nutrientes na sequência de um bloqueio do fluxo de sangue (AVC isquémico) ou devido
a serem irrigadas pelo sangue a partir de uma artéria que se rompe (AVC hemorrágico).
Menoita et al (2012:9), referindo-se ao AVC, afirmam que consiste numa interrupção ou
bloqueio da irrigação sanguínea que danifica ou destrói parte do cérebro, com sinais
clínicos de distúrbios focais (globais) da função cerebral, e com 15 sintomas que
perduram por um período superior a 24 horas.

Acidente Vascular Cerebral Isquémico: ocorre quando há uma obstrução da artéria
(coágulo), impedindo a passagem de oxigénio para as células cerebrais, que morrem essa condição é chamada de isquemia.
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Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico: ocorre quando um vaso sanguíneo rebenta,
causando um derrame (hemorragia) no cérebro.

Os fatores de risco do AVC podem ser:


Modificáveis (hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, alcoolismo, obesidade e
sedentarismo);



Não modificáveis (idade, género e etnia).

Sintomas:


Dormência;



Fraqueza súbita na face, braço ou perna ou num lado do corpo;



Confusão mental súbita;



Dificuldade para compreender e falar;



Dificuldade em engolir;



Dificuldade em caminhar;



Tonturas;



Perda do equilíbrio ou coordenação motora;



Dor de cabeça súbita e intensa, de causa desconhecida.

2.2.5 Dislipidemia
Dislipidemia é um termo usado para designar uma alteração na quantidade ou qualidade
nas taxas normais de lípidos (gorduras) no sangue.

Causas:


Fatores genéticos;



Alimentação rica em colesterol e gorduras, quando o organismo produz níveis
elevados de colesterol e triglicéridos;



Obesidade;



Sedentarismo.
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2.2.6 Obstipação
A obstipação consiste na dificuldade da regular progressão das fezes ou na incapacidade
total em evacuar. O grau de obstipação é diferente de pessoa para pessoa, sendo que pode
manter-se durante um curto período de tempo ou ser crónica. A obstipação causa dor e
desconforto.
O risco é mais elevado quando:


Se ingere pouca fibra (frutas, vegetais, cereais);



É alterada a rotina do dia-a-dia;



Se ignora ou retarda o estímulo para a defecação;



Se ingerem poucos fluidos;



Existe ansiedade ou depressão;



Se tomam alguns tipos de medicamentos.

A obstipação pode aparecer devido a doenças que afetam o intestino, como por exemplo
algumas doenças neurológicas (esclerose múltipla, doença de Parkinson, lesões da
medula) e doenças metabólicas (diabetes, hipotiroidismo, insuficiência renal).
Pode também ser causada por doenças do intestino ou do ânus, tais como a inflamação,
zonas de estreitamento no intestino, tumores, fissura anal, entre outros.

2.2.7 Osteoartrose
Osteoartrose ocorre quando a cartilagem, que é um tecido conjuntivo elástico e reveste a
extremidade dos ossos se desgasta ao longo do tempo. A cartilagem é um tecido firme
que contribui para lubrificar a articulação, de forma a permitir o movimento suave e que
nas articulações saudáveis as cartilagens deslizem umas sobre as outras, sem friccionar e
desgastar.

Sintomas:
Os sintomas aparecem e evoluem de forma lenta, agravando progressivamente. Os
principais sintomas são:


Dor: com o movimento ou após este terminar;
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Tensão da articulação: sensação de tensão à palpação da articulação, diversas vezes
por existência de derrame (líquido na articulação);



Rigidez articular: principalmente de manhã, após acordar;



Perda de flexibilidade e da capacidade de mobilidade: ocorre com frequências
perda da capacidade na flexão ou extensão total da articulação;



Crepitação: estalo provocado por ossos fraturados;



Esporões ósseos: crescimento ósseo à volta da articulação, que pode ser palpável em
zonas de pele mais fina (joelho ou dedos).

2.2.8 Diabetes
Diabetes é uma doença metabólica crónica que se caracteriza pela incapacidade do
organismo na utilização da sua principal fonte de energia, a glicose (açúcar), aumentando
consequentemente os níveis de glicose no sangue (glicemia - tabela 4).
A glicose é necessária para o metabolismo de todas as células. Para que seja transportada
para dentro das células o nosso pâncreas produz insulina, esta hormona vai captar a
glicose da corrente sanguínea e levá-la para as células de todo o corpo onde será utilizada
como energia.

Existem dois tipos de Diabetes:


Tipo 1: é mais comum em pessoas jovens. O organismo deixa de produzir de forma
repentina a insulina, a única hormona capaz de baixar a glicemia. Nesta situação, as
pessoas têm de ser tratadas com insulina, precisando de injeções desta hormona.



Tipo 2: por norma, surge em pessoas com mais idade, em consequência de uma
incapacidade do organismo para produzir em quantidade suficiente a insulina. Este
tipo de diabetes tem como principal causa o excesso de peso ou obesidade. Trata-se
com cuidados alimentares, exercício físico e medicamentos, que podem ser
comprimidos ou insulina.
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Tabela 4 - Valores de referência de glicemia.
Fonte: Vida Ativa (https://www.vidaativa.pt/a/diabetes-valores-de-referencia/)

Diabetes: Valores de referência em jejum
Inferior 70 mg/dl
Hipoglicemia
80 Mg/dl a 100 mg/dl
Normal
100 Mg/dl a 126 mg/dl
Pré-diabetes
Superior 126 mg/dl
Diabetes
Diabetes: Valores de referência 2 horas após a refeição
Inferior 70 mg/dl
Hipoglicemia
70 Mg/dl a 140 mg/dl
Normal
140 Mg/dl a 200 mg/dl
Pré-diabetes
Superior 200 mg/dl
Diabetes

2.2.9 Esclerose Múltipla
Esclerose Múltipla é uma doença neurológica crónica, que afeta o sistema nervoso
central. As fibras nervosas das células do sistema nervoso estão revestidas por uma bainha
chamada mielina que é essencial para os estímulos serem corretamente difundidos. Nesta
patologia, a mielina é destruída, impedindo assim uma adequada comunicação entre o
cérebro e o corpo. Em contrapartida, o processo inflamatório que se sucede nesta doença
lesiona as próprias células nervosas, e assim causa perda permanente de diversas funções.

Sintomas:


Visão turva;



Visão dupla;



Défices motores;



Tremores;



Dificuldade na marcha;



Alterações do equilíbrio;



Dificuldades na fala;



Problemas de memória e de concentração;



Fadiga;



Paralisia;



Perda completa de visão.
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2.2.10 Esquizofrenia
Esquizofrenia é uma doença psiquiátrica grave, crónica e incapacitante.
É uma doença mental que afeta de forma grave a forma de pensar, a vida emocional e o
comportamento de uma pessoa.

Tipos de esquizofrenia:


Esquizofrenia paranoide: predominância de alucinações e delírios;



Esquizofrenia desorganizada ou hebefrénica: caracteriza-se por comportamentos
com pensamentos e discursos sem nexo;



Esquizofrenia catatónica: a pessoa apresenta alterações posturais, ou seja, mantémse por longos períodos de tempo na mesma posição;



Esquizofrenia simples: observam-se mudanças de personalidade, a pessoa começa a
isolar-se, inibindo assim a interação social.

Sintomas:


Alucinações;



Delírios;



Pensamentos desordenados;



Distúrbios do movimento.

2.2.11 Hipertiroidismo
Hipertiroidismo é uma patologia da tiroide que ocorre quando esta produz demasiada
quantidade das hormonas tiroideias. Clinicamente caracteriza-se pelo aumento do volume
da tiroide (bócio) e alterações oftalmológicas causadas pelo edema dos tecidos
periorbitários.

Principais causas:
A causa mais frequente é autoimune, a doença de Graves, em que anticorpos atuam na
tiroide estimulando a sua hiperatividade.
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Sintomas:


Ansiedade;



Irritabilidade;



Insónia;



Tremores;



Aumento do trânsito intestinal;



Palpitações e aumento da frequência cardíaca;



Hiperatividade;



Alterações visuais (doença de Graves).

Abordaram-se as patologias em questão devido ao histórico clínico dos utentes das três
respostas sociais, com quem trabalhámos ao longo do estágio, permitindo-nos, assim,
conhecer melhor o público-alvo.

2.3 Gerontologia
A palavra Gerontologia introduzida por Élie Metchnikoff (1903) significa o estudo
científico do processo de envelhecimento de todas as coisas vivas e dos múltiplos
problemas que envolvem a pessoa idosa.
Esta ciência destina-se à investigação do potencial de desenvolvimento humano
relacionado ao curso de vida e ao processo de envelhecimento. Preocupa-se com a
vivência do processo de envelhecimento e interessa-se tanto pelas pessoas saudáveis
como pelas doentes.
Gerontologia é assim um campo multi e interdisciplinar que visa descrever e explicar as
mudanças típicas do processo de envelhecimento e dos seus determinantes genéticobiológicos, psicológicos e socioculturais (Neri, 2008: 95). Isto é, caracteriza-se como um
campo de estudos multidisciplinar, recebendo contributos metodológicos e conceituais de
vária áreas científicas tais como: Biologia, Psicologia, Ciências Sociais e Políticas,
História, Filosofia entre outras.
Um dos principais objetivos da Gerontologia é (…), descobrir o melhor modo de ajudar
cada um a reconhecer as possibilidades oferecidas pelas diferentes fases da vida, sendo
esta a maneira adequada de proporcionar uma melhor adaptação e uma maior satisfação
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vital e consequentemente, a manutenção de níveis ótimos de qualidade de vida (Requejo,
2007:56). Ou seja, esta ciência estuda o impacto das condições socioculturais e
ambientais provocados ao longo do processo de envelhecimento e as consequências
sociais desse processo e as ações sociais que o podem otimizar.
Assim, a Gerontologia deve positivar o envelhecimento e a velhice através da sua
valorização, independentemente do seu estado psicossocial.
O Técnico de Gerontologia é o profissional responsável pela avaliação, intervenção e
estudo científico do fenómeno do envelhecimento humano e prevenção dos problemas
biológicos, psicológicos e sociais a ele associado. É também responsável pela promoção
de um envelhecimento bem-sucedido, planeando e implementando ações que melhorem
a qualidade de vida das pessoas idosas, trabalhando com equipamentos da área da saúde
e da área social, participando na gestão organizacional e na gestão de casos em
instituições que prestam serviços à população idosa, desenvolvendo políticas públicas e
programas educativos voltados para esse público-alvo.

Funções de um Técnico de Gerontologia:
Segundo o Diário da República, 2.ª série — N.º 13 — 20 de janeiro de 2016, as principais
funções de um Técnico de Gerontologia são:
a) Diagnosticar os impactos sociais, económicos e culturais do envelhecimento
populacional na sociedade;
b) Assegurar as necessidades fisiológicas básicas da pessoa idosa;
c) Conceber e desenvolver ações de educação e saúde respeitando a identidade social e
cultural da pessoa idosa;
d) Conceber e desenvolver projetos de animação visando a estimulação das capacidades
cognitivas, afetivas, sensoriais e motoras;
e) Acompanhar e prestar apoio psicossocial à pessoa idosa;
f) Assegurar a comunicação com a pessoa idosa, com a família, com a comunidade,
organizações e instituições;
g) Atuar em conformidade com as normas da instituição, de ética e deontologia;
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h) Organizar espaços, planear e desenvolver sistemas administrativos com o objetivo de
otimizar o funcionamento das instituições;
i) Gerir recursos humanos e materiais de instituições para a pessoa idosa.

Integrado numa equipa multiprofissional, o Técnico de Gerontologia realiza a avaliação
ampla do Idoso e do seu contexto social, projetando e implementando ações que permitam
melhorar a qualidade de vida das pessoas Idosas, tendo como uma das principais
características a valorização do papel e o estatuto do Idoso, para proporcionar uma
longevidade com qualidade, colocando-o sempre na sua pirâmide de prioridades.
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Capítulo III
Estágio

3.1 Estágio
O estágio foi realizado, como referido anteriormente, no Centro de Assistência Paroquial
(CAP) de Caria entre o período 25 de fevereiro de 2019 e 28 de junho de 2019 num total
de 750 horas. No início do estágio foi realizada uma visita guiada às instalações pela
supervisora institucional, Dra. Juliana Alverca, durante a qual foram fornecidas
informações sobre o funcionamento da instituição.

3.1.1 Horário
O início do estágio realizou-se na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI),
no período de 25 de fevereiro até 5 de abril. No primeiro dia o horário foi iniciado às 9h,
a partir do segundo dia começou a ser às 8h. Às segundas-feiras, quartas-feiras e quintasfeiras era das 8h às 17h, sendo que às terças-feiras e sextas-feiras era das 8h às 16h.
No dia 8 de abril até 3 de maio o estágio realizou-se no Centro de Dia (CD), no horário
das 9h às 17h.
A partir do dia 6 de maio até dia 31 do mesmo mês passou a realizar-se na resposta social
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), com o horário das 9h às 19h.
No último mês de estágio (junho), efetuou-se de novo na ERPI, das 8h às 17h.

3.2 Objetivos
Segundo o Plano de Trabalho do estágio (anexo I), os objetivos são:


Auxiliar na higienização do idoso;



Auxiliar nas refeições do idoso;



Auxiliar na prestação de cuidados primários de saúde;



Auxiliar no acompanhamento e cuidados psicossociais do idoso;



Promover exercícios de estimulação motora, cognitiva, sensorial e afetiva no idoso;



Participar nas atividades promovidas pela Instituição e eventualmente propor algumas
delas.
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3.3 Público-alvo
A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) tem a capacidade máxima de 45
utentes, prestando atualmente serviços ao limite respetivo. Relativamente ao Centro de
Dia (CD) e ao Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), como referido anteriormente, cada
uma destas respostas sociais presta atualmente serviços a 17 utentes.
Em relação ao grau de dependência das Atividades Básicas da Vida Diária (ABVDs)
presentes na Carta Social, a Instituição utiliza o Índice de Barthel como método de
avaliação. O Índice de Barthel avalia o nível de independência do sujeito para a realização
das ABVDs: higiene pessoal; vestir/despir; utilização da casa de banho (WC);
mobilidade; alimentação; continência. O referido índice pode ser preenchido através da
observação direta, de registos clínicos ou ainda ser auto ministrado. Pretende avaliar se o
doente é capaz de desempenhar determinadas tarefas independentemente.
Segundo os dados utilizados pela Instituição, utiliza-se a seguinte escala:





100  Totalmente independente
>=60  Dependência leve
40-55  Dependência moderada
0-35  Dependência total

3.3.1 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)
Faixa etária e género.
Atualmente a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) possui utentes com uma
faixa etária desde os 50 aos 104 anos, verificando-se maior número de utentes do sexo
feminino, também com idade mais elevada comparativamente aos utentes do sexo
masculino, como se pode observar na tabela 5 e no gráfico 1.

Tabela 5 - Número de utentes por faixa etária e género (ERPI).
Fonte: Orientadora da Entidade

Número de utentes por faixa etária e género
Sexo masculino
Sexo feminino

55-59
1
0

60-64
1
1

65-69
1
0

75-79
1
1

80-84
0
3

85-89
4
11

90-94
3
10

95-99
1
5

100-104
0
2
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Número de utentes por faixa etária e género
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10
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3
2

2
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1
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0
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Gráfico 1 - Número de utentes por faixa etária e género (ERPI).
Fonte: Orientadora da Entidade

Grau de dependência.
Verifica-se que os utentes do sexo feminino apresentam um maior nível de dependência
nas Atividades Básicas da Vida Diária (AVBDs), podendo justificar-se também pelo facto
de haver maior número dos referidos, como se pode verificar na tabela 6 e no gráfico 2.

Tabela 6 - Número de utentes por género consoante o nível de dependência, segundo o Índice de
Barthel (ERPI).
Fonte: Orientadora da Entidade

Atividades básicas da vida diária
Higiene pessoal
Sexo masculino
Sexo feminino

Independente
2
0

Dependente
10
33

Sexo masculino
Sexo feminino

Mobilidade
Independente Dependente
7
5
10
23

Dependente
9
23

Utilização da casa de banho
(WC)
Independente Dependente
6
6
10
23

Alimentação
Independente Dependente
11
1
30
3

Continência
Independente Dependente
5
7
11
12

Vestir/despir
Independente
3
10
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Atividades básicas da vida diária
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9
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6

7

3

5
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11
3

5

7

Higiene pessoal Vestir/despir

Utilização da
casa de banho
(WC)

Mobilidade
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Dependente
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Dependente

Independente

Dependente
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Dependente
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Dependente
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0

Continência

Atividades básicas da vida diária
Sexo masculino

Sexo feminino

Gráfico 2 - Número de utentes por género consoante o nível de dependência, segundo o Índice
de Barthel (ERPI).
Fonte: Orientadora da Entidade

3.3.2 Centro de Dia (CD)
Faixa etária e género.
Os utentes do Centro de Dia (CD) apresentam uma faixa etária entre os 43 e os 97 anos,
com um número de utentes do sexo feminino mais elevado, apresentando também mais
idade comparativamente aos utentes do sexo masculino, observável na tabela 7 e no
gráfico 3.

Tabela 7 - Número de utentes por faixa etária e género (CD).
Fonte: Orientadora da Entidade

Sexo masculino
Sexo feminino

46-50
1
0

Número de utentes por faixa etária e género
51-55
66-70
76-80
81-85
86-90
1
1
3
1
0
0
1
1
5
2

91-95
0
1
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Número de utentes por faixa etária e género
6
5
5
4
3
3
2
2
1

1

1 1

1

1

1

1
0

0

46-50

51-55

0

0

86-90

91-95

0
66-70

76-80

Sexo masculino

81-85
Sexo feminino

Gráfico 3 - Número de utentes por faixa etária e género (CD).
Fonte: Própria

Grau de dependência.
No Centro de Dia (CD) não há utentes com total dependência, verifica-se que a maioria
dos utentes possui uma dependência leve, como se pode constatar na tabela 8 e no gráfico
4.

Tabela 8 - Número de utentes por género consoante o nível de dependência, segundo o Índice de
Barthel (CD).
Fonte: Orientadora da Entidade

Sexo masculino
Sexo feminino

Atividades básicas da vida diária
Totalmente independente Dependência Leve Dependência moderada
4
2
1
0
7
3
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Atividades básicas da vida diária
8

7

7
6
5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0
Totalmente independente

Dependência Leve
Sexo masculino

Dependência moderada

Sexo feminino

Gráfico 4 - Número de utentes por género consoante o nível de dependência, segundo o
Índice de Barthel (CD).
Fonte: Orientadora da Entidade

Número de utentes consoante os serviços prestados.
São prestados diversos serviços aos utentes, com isto observa-se que usufruem
principalmente do serviço de alimentação e das atividades de animação, tal como se pode
observar da análise da tabela 9 e no gráfico 5.

Tabela 9 - Número de utentes consoante os serviços prestados (CD).
Fonte: Orientadora da Entidade

Serviços Prestados

Sexo masculino
Sexo feminino

Sexo masculino
Sexo feminino

Alimentação

Higiene
Pessoal

Tratamento de
roupa

Gestão da
Medicação

7
10

5
8

3
3

3
4

Higiene
Habitacional
2
3

Transporte
3
6

Atividades de
Animação
6
10
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Serviços Prestados
12
10

10

10
8
8

7
6

6

6

5
4

4

3 3

3

3

3

2
2
0
Alimentação

Higiene
Pessoal

Tratamento Gestão da
Higiene Transporte Atividades
de roupa Medicação Habitacional
de
Animação
Sexo masculino

Sexo feminino

Gráfico 5 - Número de utentes consoante os serviços prestados (CD).
Fonte: Orientadora da Entidade

3.3.3 Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)
Faixa etária e género.
O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) tem utentes com uma faixa etária entre os 61 e
os 95 anos. No que respeita ao género e comparando com as respostas sociais anteriores,
verifica-se o contrário, pois esta possui um maior número de utentes do sexo masculino
que do sexo feminino, verificável na tabela 10 e no gráfico 6.

Tabela 10 - Número de utentes por faixa etária e género (SAD).
Fonte: Orientadora da Entidade

Sexo masculino
Sexo feminino

Número de utentes por faixa etária e género
61-65
66-70
81-85
86-90
91-95
1
1
3
3
3
0
0
4
1
1
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Número de utentes por faixa etária e género
4,5

4

4
3,5

3

3

3

3
2,5
2
1,5

1

1

1

1

86-90

91-95

1
0,5

0

0

61-65

66-70

0
81-85

Sexo masculino

Sexo feminino

Gráfico 6 - Número de utentes por faixa etária e género (SAD).
Fonte: Orientadora da Entidade

Grau de dependência.
No Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) constata-se que a maioria dos utentes são
totalmente independentes e apenas um tem dependência moderada, tal como se pode
observar na tabela 11 e no gráfico 7.

Tabela 11 - Número de utentes por género consoante o nível de dependência, segundo o Índice de
Barthel (SAD).
Fonte: Orientadora da Entidade

Sexo masculino
Sexo feminino

Atividades básicas da vida diária
Totalmente independente Dependência Leve Dependência moderada
8
3
0
3
2
1
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Atividades básicas da vida diária
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8

8
7
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3

3

3

2

2

1

1
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0
Totalmente independente

Dependência Leve

Sexo masculino

Dependência moderada

Sexo feminino

Gráfico 7 - Número de utentes por género consoante o nível de dependência,
segundo o Índice de Barthel (SAD).
Fonte: Orientadora da Entidade

Número de utentes consoante os serviços prestados.
São prestados os mesmos tipos de serviços do Centro de Dia (CD) aos utentes do Serviço
de Apoio Domiciliário (SAD), alguns destes realizam a sua higiene pessoal, tratamento
de roupa e atividades de animação no CD, como se pode observar na tabela 12 e no gráfico
8.

Tabela 12 - Número de utentes consoante os serviços prestados (SAD).
Fonte: Orientadora da Entidade

Alimentação
Sexo masculino
Sexo feminino

11
6

Sexo masculino
Sexo feminino

Higiene
Habitacional
4
1

Serviços Prestados
Tratamento de
Higiene Pessoal
roupa
1
3
Transporte
1
1

5
1

Gestão da
Medicação
2
3

Atividades de
Animação
2
3
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Serviços Prestados
12
10
8
6
4
2
0
Alimentação
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Pessoal

Tratamento Gestão da
Higiene Transporte Atividades
de roupa Medicação Habitacional
de
Animação
Sexo masculino

Sexo feminino

Gráfico 8 - Número de utentes consoante os serviços prestados (SAD).
Fonte: Orientadora da Entidade

4. Atividades desenvolvidas
Durante o período de estágio, realizaram-se diversas atividades, desde as Atividades
Básicas da Vida Diária (ABDVs) à Animação Sociocultural, sendo que apenas nas
respostas sociais Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e Centro de Dia (CD)
se realizam atividades de Animação Sociocultural.
As Atividades Básicas da Vida Diária (ABDVs) baseiam-se nos cuidados diários
prestados aos utentes, tal como no auxílio da mobilidade funcional (movimentos de um
lugar para o outro durante as atividades do dia-a-dia, transferências da cama para a cadeira
e outras), alimentação, higiene pessoal (banho, pentear o cabelo, cortar as unhas, fazer a
barba), vestir/despir, idas à casa de banho (transferência de e para a sanita). Na realização
destas atividades, pretende-se a preservação do desempenho, de forma a manter e
promover a autonomia, funcionando como um fator protetor na conservação das funções
cognitivas.
Como referido no ponto 3.3 Público-alvo, utiliza-se a Escala de Barthel para avaliar o
grau de dependência dos utentes. Infere-se que a avaliação da dependência funcional da
pessoa idosa nas Atividades Básicas da Vida Diária (ABDVs) é fundamental para um
diagnóstico mais preciso dos cuidados necessários, para que possam ser estabelecidas
medidas concretas que melhorem as formas de intervenção, contribuindo assim para a
melhoria assistencial aos idosos.
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Relativamente ao programa de Animação Sociocultural, adequa-se a cada tipo de grupo
com que se trabalha, estabelecendo-se alguns objetivos gerais e específicos que podem
contribuir para uma acentuada melhoria do seu dia-a-dia. A Animação Sociocultural, no
âmbito do trabalho com idosos, deve ser bem pensada e bem estruturada, uma vez que
esta população tem características muito específicas. Numa primeira etapa, é importante
conhecer o grupo com que se interage e, a partir daí, pensar nas atividades mais
apropriadas para o mesmo, contribuindo para uma valorização pessoal, tendo como
desiderato central a autoestima e a participação comprometida com um bem-estar
individual e coletivo (Lopes; 2008: 329).
A Organização Mundial de Saúde (OMS), 2002:13, definiu a qualidade de vida como a
perceção individual da sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores,
nos quais se vive em relação com os objetivos, expectativas, padrões e preocupações de
cada indivíduo.
Um dos métodos utilizados para o aumento de qualidade de vida e manutenção da
capacidade funcional é a realização de caminhadas diariamente, com os objetivos de:


Estimular a coordenação dos braços e pernas;



Fortalecer a musculatura dos membros;



Auxiliar uma melhor sustentação da postura corporal;



Aumentar a eficiência dos pulmões, coração e vasos sanguíneos;



Proporcionar contacto social.

4.1 Atividades Básicas da Vida Diária (ABVDs)
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)


Ajudar o utente nas necessidades fisiológicas e nos cuidados de higiene e conforto

Inicia-se o turno com a prestação de apoio nas higienes dos utentes dependentes e semidependentes, com a supervisão e ajuda da Ajudante de Ação Direta (AAD).
Os cuidados de higiene obedecem ao plano descrito no capítulo I, no ponto 1.3.7 (Serviços
prestados – Higiene dos utentes), sendo que podem ser prestados na cadeira de banho e
dados na casa de banho ou no leito, no próprio quarto.
Relativamente ao auxílio nas necessidades fisiológicas, sempre que necessário
acompanha-se o utente às instalações sanitárias.
73



Auxiliar nas tarefas de alimentação e hidratação do utente

É feito o acompanhamento e transporte dos utentes para o refeitório com o apoio da
Ajudante de Ação Direta (AAD). A alimentação faz-se de acordo com um plano de
alimentação e de dietas.
Auxilia-se os utentes no pequeno-almoço, almoço e lanche. Esse auxílio consiste em
servir a refeição e ajudar os utentes mais dependentes que não conseguem alimentar-se
em segurança, como em casos de perigo de engasgamento (são dadas papas, sopa passada,
gelatina ou iogurte para ser mais fácil de deglutir) e os que têm pouca mobilidade, no
sentido de não conseguirem fazer o movimento de levar o talher à boca. Também se vigia
a toma da medição devido a alguns recusarem a toma.
No caso de utentes com Sonda Nasogástrica (SNG), surgiu a oportunidade de colaboração
com o(a) enfermeiro(a) a fornecer alimentação e hidratação, que através de um tubo
inserido no nariz que vai até ao estômago e de uma seringa, é encaminhada a alimentação
até ao estômago do utente.
Também relativamente à hidratação, é distribuído ao longo do dia como reforço hídrico,
um copo de chá.



Ajudar nos cuidados de enfermagem:

Mudar o penso da Sonda Nasogástrica (SNG)
Relativamente à mudança do penso da Sonda Nasogástrica (SNG), deve ser retirado o
adesivo de fixação com bastante cuidado, para não tirar a sonda da posição correta, para
ser possível lavar a região nasal com água e sabão e aplicar creme hidratante, de seguida
deve aplicar-se o adesivo.

Tratamento de Úlceras por Pressão (UPP)
Baranoski e Ayello (2010: 279) definem Úlcera por Pressão (UPP) como qualquer lesão
causada por pressão não aliviada resultando em dano dos tecidos subjacentes. As úlceras
por pressão localizam-se habitualmente sobre as proeminências ósseas (como o sacro,
cóccix, ancas, calcâneos) e são classificadas de acordo com a extensão de dano tecidular
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observável. As úlceras por pressão variam de dano tecidular superficial a crateras
profundas expondo músculo e osso.
Braden e Bergstrom (1987, cit. por Nixon, 2014: 31) empregam o termo tolerância
tecidular para designar a capacidade da pele e suas estruturas de suporte a tolerar os
efeitos da pressão sem sequelas adversas. Segundo estes autores, os fatores extrínsecos
afetam a tolerância dos fatores intrínsecos, descrevendo os fatores intrínsecos como
aqueles que influenciam a arquitetura e a integridade da estruturas de suporte da pele e/ou
sistema vascular e linfático que servem a pele e estruturas subjacentes (tabela 13).

Tabela 13 - Agentes que afetam a tolerância tecidular à pressão.
Fonte: Adaptado de Nixon (2014)




















Fatores extrínsecos
Fricção;
Incontinência;
Irritantes cutâneos.
Fatores intrínsecos – arquitetura da pele
Colagénio;
Idade;
Nutrição;
Lesões da espinal-medula;
Administração de esteroides.
Fatores intrínsecos - perfusão
Pressão sanguínea sistémica;
Circulação extracorporal;
Proteína sérica;
Hematócrito;
Hábitos de tabagismo;
Doença vascular;
Administração de drogas vasoativas;
Aumento da temperatura corporal;
Redução da temperatura periférica.

Principais locais de aparecimento:
A localização das úlceras por pressão está intimamente associada às proeminências ósseas
do esqueleto humano (figuras 33, 34 e 35).
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Figura 33 - Pontos de pressão (decúbito dorsal).
Fonte: Manual do Cuidador - Prevenção de Úlceras por Pressão

Figura 34 - Pontos de pressão (decúbito lateral).
Fonte: Manual do Cuidador - Prevenção de Úlceras por Pressão
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Figura 35 - Pontos de pressão (quando sentado).
Fonte: Manual do Cuidador - Prevenção de Úlceras por Pressão

Tratamento:
É importante conceber um plano de tratamento coordenado de forma a induzir a
cicatrização e eliminar todos os fatores nocivos. Devem ser cumpridos os princípios
fundamentais de forma a cicatrizar as feridas, os quais são:


A patologia de base da Úlcera por Pressão (UPP) deve ser tratada, se possível;



A pressão deve ser aliviada ou removida por medidas adequadas para evitar mais
danos teciduais;



Nutrição adequada:
 Fornecer calorias suficientes;
 Fornecer quantidade adequada de proteínas para o equilíbrio positivo de

nitrogénio;
 Fornecer e incentivar a ingestão diária adequada de líquidos para a hidratação;
 Fornecer vitaminas e minerais adequados.



O cuidado da UPP deve ser otimizado:
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 Se houver necrose ou esfacelos, deve considerar-se o desbridamento para remover

o tecido que está desvitalizado no leito da ferida;
 Em relação à limpeza: é um passo importante no tratamento da UPP, com vista à

cicatrização, removendo resíduos na superfície bem como resíduos de pensos em
cada mudança de curativo para minimizar os riscos de contaminação;
 Deve usar-se coberturas apropriadas para a manutenção da humidade.

Cateterização vesical (algaliação)
A cateterização vesical ou algaliação consiste na introdução de uma sonda ou cateter
vesical pelo meio urinário até à bexiga para esvaziamento desta, possibilitando a
eliminação contínua de urina, descomprimindo-se a bexiga.

Objetivos:


Aliviar a retenção da urina ou evacuação de coágulos;



Favorecer a cicatrização de feridas da bexiga ou uretra, devidas ao trauma ou após
cirurgia;



Monitorar o débito urinário em doentes graves;



Colher urina não contaminada.

Material necessário


Água destilada (é definido o valor consoante o número da sonda utilizada);



Duas seringas (uma para tirar a água da algália e outra para injetar);



Luvas para efetuar a higiene;



Luvas esterilizadas para colocar a algália;



Saco coletor para conectar à algália;



Lubrificante (para lubrificar a algália);



Compressas para higienizar;



Compressas esterilizadas.
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Deve explicar-se ao utente o procedimento que se vai realizar e a sua importância, de
forma a tranquilizá-lo. Para efetuar este procedimento, deve ter-se em especial atenção a
lavagem e desinfeção das mãos e em seguida calçar umas luvas.
A cateterização vesical é feita periodicamente a cada utente, em dias estabelecidos pela
equipa de enfermagem.
Durante o estágio surgiu a oportunidade de acompanhamento na colocação da sonda
vesical de latex, que é de curta duração e da sonda vesical de silicone, que é de longa
duração.



Auxiliar na transferência, posicionamento e transporte do utente, que necessita
de ajuda total ou parcial

São efetuadas várias transferências, como da cama para a cadeira de rodas, cadeira de
rodas para o sofá, da cadeira de rodas para a cadeira na mesa de refeição, e o inverso.
Em relação aos posicionamentos, é necessário para os utentes que não o conseguem fazer
de forma independente, que se façam vários posicionamentos ao longo do dia, para
prevenir o aparecimento de Úlceras por Pressão (UPP), aliviando assim a pressão nas
zonas onde o corpo se encontra em contacto com a superfície (colchão, almofada,
cadeira).



Medir a tensão arterial e os níveis de glicemia

É necessário medir a tensão arterial com regularidade, sendo que a vigilância é decisiva,
só assim é possível detetar valores fora do normal (tabela 14) e, quando já se está a tomar
medicação para a hipertensão, verificar a sua efetividade.
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Tabela 14 - Classificação da tensão arterial.
Fonte: Fundação Portuguesa de Cardiologia (http://www.fpcardiologia.pt/saude-do-coracao/factoresde-risco/hipertensao/)

Máxima
Até 120
120-139
140-159
>160

Mínima
Até 80
80-89
90-99
>100

Classificação
Normal
Pré-hipertensão
Hipertensão arterial estádio 1
Hipertensão arterial estádio 2

Em relação à medição dos níveis de glicemia, é necessário seguir os seguintes passos:
1. Lavar as mãos e secar corretamente;
2. Colocar luvas;
3. Inserir uma fita de teste no aparelho de glicemia;
4. Espetar o dedo com a agulha própria;
5. Encostar a fita de teste à gota de sangue até preencher o depósito da fita;
6. Esperar alguns segundos até que o valor de glicemia apareça no monitor do aparelho;
7. Injetar insulina de acordo com as orientações da equipa de enfermagem;
8. Por último, registar o valor no livro apropriado.

Centro de Dia (CD)


Preparar o refeitório para as refeições

A preparação do refeitório consiste em colocar os utensílios necessários para as refeições
nas mesas, colocando também a respetiva medicação dos utentes.



Servir as refeições

As refeições são servidas também conforme o plano de alimentação e dietas. No caso do
Centro de Dia (CD), os utentes não necessitam de auxílio.

80



Ajudar o utente nos cuidados de higiene e conforto

Presta-se apoio nas higienes dos utentes com a periodicidade definida de acordo com as
necessidades de cada um, com a supervisão e auxílio da Ajudante de Ação Direta (AAD).



Medir a tensão arterial e níveis de glicemia

O procedimento é realizado da mesma forma que na Estrutura Residencial para Pessoas
Idosas (ERPI).



Tratar e fazer a distribuição das roupas para a lavandaria da Instituição

As roupas dos utentes são separadas e colocadas num saco, fazendo o transporte para a
lavandaria. Na lavandaria, verificam-se quais as peças de cada um e se têm a identificação
respetiva, em seguida anota-se no livro correspondente.

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)


Medir a tensão arterial e níveis de glicemia

O procedimento é realizado do mesmo modo que nas Respostas Sociais anteriores.



Nas áreas utilizadas pelo utente, realizar arrumos e limpezas no domicílio

Também com uma periodicidade definida, neste caso uma vez por semana, realizam-se
arrumos e limpezas na casa dos utentes estabelecidos, definindo quais os dias da semana
para a vila de Caria e aldeias de Malpique e Monte do Bispo.
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Confecionar, transportar e distribuir as refeições

A confeção das refeições, tal como nas respostas sociais anteriores, é de acordo com um
plano de alimentação e de dietas. São transportadas nas carrinhas da Instituição e
distribuídas para as correspondentes vila e aldeias.



Tratar e distribuir as roupas para a lavandaria da Instituição

No domicílio faz-se a recolha da respetiva roupa de cada utente. Em seguida o
procedimento é feito da mesma forma que no Centro de Dia (CD), verificando se todas
as peças estão identificadas e anota-se no livro.

4.2 Atividades de Animação Sociocultural
Consoante o plano semanal e anual de atividades, são realizados vários tipos de atividades
para potenciar a manutenção da dimensão motora, estimular a criatividade e favorecer as
relações interpessoais.
A maioria das atividades referidas foram idealizadas pela Animadora Sociocultural,
sendo que nessas contou com a minha participação para ajudar na formulação e
realização.
Algumas das atividades foram propostas e realizadas por mim, tais como as decorações
alusivas ao Dia do Pai, a Estimulação Sensorial (olfato e tato), o Bowling, o Jogo da Forca
e o Vamos Descobrir, de forma a apostar nos vários tipos de atividades realizadas na
Instituição. Na realização destas, contou-se com o apoio e disponibilidade da Animadora
Sociocultural.

4.2.1 Atividades de Expressão Plástica
As atividades de expressão plástica têm como finalidade desenvolver a motricidade fina
e a destreza manual. Permitem fomentar a partilha de conhecimentos, experiências,
habilidades e opiniões e é uma prática que tem benefícios ligados à ocupação da mente,
à prática do raciocínio e ao entretinimento. O que se pretende com estas atividades é que
[…] todos tenham a oportunidade de se manifestar de forma criativa, as suas ideias e
valores do mundo, a sua forma de ver e interpretar as coisas (Ander-Egg, 2000, p. 354).
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Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)
Preparação das decorações de Carnaval.
Para comemorar o Carnaval, elaboraram-se chapéus decorativos para uso dos utentes e
um cartaz a simbolizar a data.

Objetivos:


Desenvolver a motricidade fina;



Desenvolver a coordenação óculo-manual.

Recursos:


Tesoura;



Régua;



Fita-cola dupla;



Cola;



Goma Eva;



Lençol;



Dois Paus.

Procedimentos:
(Chapéus):


Tirar as medidas aos utentes;



Recortar e colar conforme as medidas;



Decorar os chapéus.

Figura 36 - Elaboração do cartaz de Carnaval (ERPI).
Fonte: Própria

(Cartaz):


Com o lençol esticado, colar um pau para segurar de cada lado;



Recortar e colar os moldes das letras, números e máscaras para colar no cartaz.
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Reflexão:
Neste tipo de atividade, verifica-se alguma dificuldade da parte dos utentes nos recortes
devido aos problemas de visão e de destreza. Ainda assim, não desistem e tentam fazer
sempre o seu melhor, ficando com um grande nível de satisfação por poderem demonstrar
o seu trabalho (figuras 36 e 37).

Figura 37 - Preparação dos chapéus de Carnaval (ERPI).
Fonte: Própria

Elaboração das decorações alusivas ao Dia do Pai.
De forma a assinalar este dia, realizou-se uma moldura e alguns acessórios para tirar fotos
aos utentes.

Objetivos:


Estimular/ melhorar a motricidade manual;



Potenciar a imaginação;



Promover a criatividade.
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Recursos:


Cartão;



Cola;



Tesoura;



Caneta;



Paus de espetada;



Spray;



Garrafas.

Procedimentos:
(Moldura):


Tirar as medidas e recortar o cartão em forma de moldura;



Pintar a moldura;



Desenhar os moldes (óculos, bigode, chapéu, laço e letras), cortar e colar.

(Taças):


Recortar as garrafas;



Pintar com o spray as várias partes da garrafa;



Colar as partes da garrafa para formar as taças;



Desenhar e colar os moldes de decoração.

(Acessórios (óculos, bigode, chapéu e laço)):


Colar os moldes em cartão;



Colar um pauzinho de espetadas em cada peça.

Reflexão:
Este género de atividades (figura 38) permite que os utentes se mantenham ocupados, de
forma a sentirem-se úteis e para que possam partilhar opiniões, permitindo assim a
interação grupal.
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Figura 38 - Elaboração das decorações para o Dia do Pai (ERPI).
Fonte: Própria

Elaboração das decorações para o Dia Internacional do Beijo.
Os utentes da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) fizeram os recortes das
letras para a decoração deste dia (figura 39).

Objetivos:


Motivar para a prática da expressão plástica;



Desenvolver aptidões manuais e técnicas.

Recursos:


Papel;



Caneta;



Goma Eva;
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Tesoura.

Procedimentos:


Recortar os moldes das letras;



Passar os moldes para Goma Eva e recortar.

Reflexão:
A maior dificuldade sentida, como referido anteriormente, é no recorte dos moldes, mas
a força de vontade que têm é superior e continuam a fazê-lo.

Figura 39 - Elaboração das decorações para o Dia Internacional do Beijo (ERPI).
Fonte: Própria

Preparação das decorações para os Santos Populares.
De forma a preparar a celebração dos Santos Populares, com o contributo dos utentes
desenharam-se, recortaram-se e cozeram-se as flores para elaboração dos arcos, coletes e
faixas.

Objetivos:


Desenvolver a destreza manual;



Estimular uma atitude reflexiva, criativa e inventiva.
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Recursos:


Tesoura;



Linha;



Agulhas;



Moldes das flores;



Caneta.

Reflexão:
Como referido em atividades semelhantes, apresentam alguma dificuldade em fazer
recortes. Todavia, demonstraram vontade em participar (figura 40).

Figura 40 - Preparação das decorações para os Santos Populares (ERPI).
Fonte: Própria
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Centro de Dia (CD)
Preparação das decorações de Páscoa.
Esta atividade consistiu na elaboração dos elementos decorativos da Páscoa, os cestinhos
e a galinha.

Objetivos:


Proporcionar ao utente a possibilidade de se exprimir através das artes plásticas e dos
trabalhos manuais;



Promover a capacidade artística.

Recursos:


Linha/lã;



Tecido;



Papel;



Algodão;



Agulha;



Guache branco;



Pincéis



Feltro;



Goma Eva;



Tesoura;



Caneta de filtro;



Cola;



Caixa de ovos;



Penas de galinha.

Figura 41 - Utentes a trabalhar nas decorações da Páscoa.
Fonte: Própria

Procedimentos:
(Galinhas para os cestinhos):


Com lã, entrançar para fazer as pernas das galinhas;



Pintar duas partes de uma caixa de ovos;
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Com moldes, fazer as restantes partes da galinha (patas, bico, crista, etc).

(Galinha):


Recortar o molde da galinha;



Desenhar o molde no tecido e colar as pontas do tecido;



Colocar enchimento com papel no tecido;



Fazer em Goma Eva e feltro as restantes partes do corpo da galinha e coser as cristas.

Reflexão:
Os utentes sentiram-se motivados a realizar estas decorações (figura 41), pois marcam
uma data festiva que para eles continua a ter muito significado. Tiveram mais dificuldades
a trabalhar na Goma Eva, do que na parte da costura, pois antigamente as senhoras
estavam habituadas a coser, daí ser uma tarefa mais facilitada (figuras 42 e 43).

Figura 42 - Realização das deocrações de Páscoa (CD).
Fonte: Própria
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Figura 43 - Decorações de Páscoa.
Fonte: Própria

4.2.2 Atividades de Estimulação Física
A estimulação física tem como objetivos assegurar as condições de bem-estar dos utentes,
promover a sua saúde e forma física, combater o sedentarismo e o stress, adaptando-se às
necessidades e possibilidades de cada utente.
A atividade física é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 2010: 53, como
qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requer gasto
de energia.

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)
Conforme indicado na tabela 2 (capítulo I), às terças-feiras e sextas-feiras realiza-se
atividade física com o grupo de utentes com maior mobilidade. Em cada dia realizam-se
distintos exercícios, nos quais é alternado o material utilizado, como bolas pequenas,
bolas grandes, garrafas, bastões, balões e bicicleta fixa, acompanhados com música.
Neste dia, 1 de março, utilizaram-se as bolas grandes e balões.

Objetivos:


Promover e incentivar a prática da atividade física e desportiva;



Ajudar na recuperação de lesões músculo-esqueléticas;



Recuperar a confiança e o domínio do corpo e da mente.
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Reflexão:
Na realização da atividade física, verifica-se alguma dificuldade na execução dos
movimentos, por exemplo não conseguirem levantar os braços por terem algum dos
membros lesionado (figura 44). No entanto, sentem-se bastante motivados a fazer
exercício.

Figura 44 - Realização de atividade física (grupo maior) - ERPI.
Fonte: Própria

Também indicado na tabela 2 (capítulo I), às quintas-feiras é realizada atividade física
com um grupo mais restrito, que possui menor mobilidade. São também realizados
diferentes exercícios, alternando sempre o material e acompanhados com música, como
no grupo anterior descrito.
Neste dia, 6 de junho, foram usadas garrafas.

Objetivos:


Tentar ultrapassar as diminuições e limitações quer físicas quer psicossomáticas;



Aumentar a flexibilidade;



Estimular a coordenação motora;



Trabalhar a atenção e concentração.
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Reflexão:
Este grupo (figura 45) possui mais dificuldades na execução dos movimentos em relação
ao grupo anterior, considerando que são utentes que têm menor nível de mobilidade.
Ainda assim, esta atividade é considerada interessante para eles, ajudando-os a
concentrar-se e a aumentar a sua coordenação motora.

Figura 45 - Realização de atividade física (grupo menor) - ERPI.
Fonte: Própria

Centro de Dia (CD)
Conforme referido na tabela 1 (capítulo I), às segundas-feiras realiza-se atividade física
com o grupo de utentes do Centro de Dia (CD). Em cada dia realizam-se distintos
exercícios, são alternados os materiais utilizados, tal como na Estrutura Residencial para
Pessoas Idosas (ERPI).
Neste dia, 8 de abril, utilizaram-se bastões.

Objetivos:


Estimular as articulações;



Aumentar a flexibilidade, equilíbrio e expressividade corporal;



Promover a estimulação da corrente sanguínea;



Trabalhar a concentração.
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Reflexão:
No Centro de Dia (CD), os utentes possuem maior nível de mobilidade, conseguindo
assim atingir melhor os objetivos pretendidos, realizando vários tipos de movimentos.
Nalguns utentes, verifica-se maior dificuldade na concentração, então torna-se bastante
benéfico este tipo de atividade, pois é possível estimular através dos movimentos (figura
46).

Figura 46 - Realização de atividade física (CD).
Fonte: Própria

4.2.3 Comemoração de Datas Festivas
Este tipo de comemorações permite proporcionar interação, alegria, dinamismo entre os
utentes da Instituição e também dos respetivos familiares e toda a comunidade. Nas datas
festivas, inclui-se a comemoração do aniversário de cada utente, as datas comemorativas,
históricas, entre outras.
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Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)
Dia Internacional das Mulheres.
Para comemorar esta data, realizou-se um ateliê de estética para trabalhar a imagem
pessoal. Este ateliê implicou:


Manicure;



Limpeza da cara;



Depilação do buço e sobrancelhas.

Objetivos:


Interagir

e

proporcionar

momentos de múltiplas emoções;


Estimular

a

comunicação

e

interação entre as dinamizadoras e
as utentes;


Estimular

nas

idosas

a

sua

valorização enquanto mulheres;


Manter

e/ou

desenvolver

a

autoestima.

Reflexão:
As utentes adoraram participar nesta
atividade,

pois

adoram

sentir-se

arranjadas e vaidosas (figura 47).

Figura 47 - Comemoração do Dia Internacional das Mulheres
(ERPI).
Fonte: Própria
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Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e Centro De Dia (CD)
Carnaval.
O Carnaval foi celebrado com a visualização do desfile do infantário e pré-escola. Os
utentes usaram os chapéus decorativos e expuseram o cartaz alusivo ao Carnaval.
Para facilitar a visualização de todas as fotos para os familiares e todos os visitantes da
página do Facebook do Centro de Assistência Paroquial de Caria, realizou-se um vídeo
(anexo III).

Objetivos:


Proporcionar momentos de diversão;



Favorecer o bem-estar e a satisfação dos utentes;



Estimular a interação social.

Reflexão:
A comemoração deste dia proporcionou muitas gargalhadas, estimulando a interação dos
utentes da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) com os do Centro de Dia
(CD) e as crianças do infantário e pré-escola (figuras 48 e 49), promovendo-se assim um
encontro intergeracional.
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Figura 48 - Participação no desfile de Carnaval (ERPI).
Fonte: Própria

Figura 49 - Participação no desfile de Carnaval (CD).
Fonte: Própria
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Dia do Pai.
Para celebrar este dia, foram realizadas decorações alusivas ao tema para tirarmos fotos
a cada utente, de forma a simbolizar o dia. Como símbolo de decoração, utilizaram-se as
taças elaboradas.

Objetivos:


Assinalar este dia com um registo fotográfico para mais tarde recordar;



Valorizar o papel da paternidade na família.

Reflexão:
Os utentes mostraram-se felizes nesta atividade, recordando que um pai tem um papel
fundamental para o desenvolvimento sócio emocional dos filhos a vários níveis (figuras
50 e 51).

Figura 50 - Utentes da ERPI a participarem na atividade do Dia do Pai.
Fonte: Própria
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Figura 51 - Utentes do CD a participarem na atividade do Dia do Pai.
Fonte: Própria

Dia Internacional do Beijo.
Para comemorar este dia, fez-se um registo fotográfico
para demonstrar a importância do beijo, carinho, amor,
afeto e companheirismo.
De forma a facilitar também a visualização, realizou-se
um vídeo que inclui todas as fotos (anexo III).

Reflexão:
Foi uma atividade (figuras 52, 53 e 54) que reuniu as
pessoas que trabalham nesta unidade e os utentes.
Originou momentos de carinho, afeto e emoção da parte
de todos.

Figura 52 - Cantinho do Beijinho.
Fonte: Própria
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Figura 53 - Participação na atividade do Dia Internacional do Beijo (ERPI).
Fonte: Própria
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Figura 54 - Participação na atividade do Dia Internacional do Beijo (CD).
Fonte: Própria

Dia da Liberdade.
De forma a celebrar este dia, reaproveitaram-se os cravos elaborados no ano passado para
fazer um arranjo (figura 55).

Objetivos:


Reforçar a importância desta
data.

Figura 55 - Cravos decorativos.
Fonte: Própria
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Reflexão:
É importante assinalar este dia, conhecido como a Revolução de 25 de abril ou como
Revolução dos Cravos (figura 56), que foi um evento da história de Portugal resultante
do movimento político e social, ocorrido a 25 de abril de 1974. Para os utentes foi um
marco relevante, pois viveram esta época de forma intensa.

Figura 56 - Decoração do Dia da Liberdade.
Fonte: Própria

Dia da Mãe.
Este dia foi comemorado realizando uma pintura e decoração de uma tela com um
símbolo maternal.

Objetivos:


Simbolizar esta data com o símbolo alusivo, o símbolo maternal;



Valorizar o papel de mãe/mulher na família e na sociedade.

102

Reflexão:
Na realização desta decoração, não foi possível haver muita mão-de-obra da parte dos
utentes, pois são elementos muito minuciosos de serem trabalhados. Contudo, foi
realizada na companhia deles e a contar sempre com a sua opinião.
Foi também importante pelo facto de poderem recordar os momentos enquanto mães e
filhos (figuras 57 e 58).

Figura 57 - Preparação da decoração para o Dia da Mãe.
Fonte: Própria

Figura 58 - Exposição da decoração do Dia da Mãe.
Fonte: Própria
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Santos Populares.
A comemoração dos Santos Populares consistiu na realização de um desfile das Marchas
Populares, no qual os utentes desfilaram com os arcos e os efeitos executados por eles.
Os fatos foram confecionados com coletes refletores, sendo que para os homens era um
colete refletor e para as mulheres uma faixa (figura 59 e 60).
Para que pudessem ser visualizadas todas as fotos da comemoração deste dia, realizou-se
também um vídeo (anexo III).

Objetivos:
 Viver as tradições populares;
 Proporcionar momentos de convívio e diversão.

Reflexão:
Foi uma atividade que deixou os utentes muito satisfeitos, dando origem a uma alegria
contagiante com muitas gargalhadas e diversão.

Figura 59 - Comemoração dos Santos Populares (ERPI).
Fonte: Própria

104

Figura 60 - Comemoração dos Santos Populares (ERPI).
Fonte: Própria

Centro de Dia (CD)
Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor.
Este dia comemorou-se com a leitura de contos do autor António Torrado.

Objetivos:


Estimular a concentração;



Trabalhar a dominância auditiva;



Incidir nas carências culturais;



Promover o convívio.

Reflexão:
Os contos do autor António Torrado funcionam como um veículo de mensagens,
elegendo como valores a promover a liberdade de expressão e o respeito pela diferença.
Os utentes consideraram esta atividade interessante, pois no fim de cada conto tinham de
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perceber qual a lição de moral retirada, partilhando lições de vida uns com os outros
(figura 61).

Figura 61 - Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor (CD).
Fonte: Própria

4.2.4 Jogos Lúdicos
Através dos jogos lúdicos incentivam-se os utentes para a interação grupal, o convívio e
fomenta-se a participação ativa de cada um. Estimulam as capacidades cognitivas,
sensoriais e as capacidades de concentração.

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)
Jogo do lençol.
Este jogo consiste em que os utentes em grupo movimentem a bola pelo lençol com o
objetivo de acertarem no meio (figura 62).

Objetivos:


Estimular as capacidades físicas;



Promover a inter-relação humana e a integração grupal.
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Recursos:


Lençol;



Bola.

Reflexão:
A atividade correu bem. Os utentes sentem-se bastante contentes por terem oportunidade
de trabalhar em conjunto com o mesmo objetivo.

Figura 62 - Diversos grupos a participarem no jogo do lençol (ERPI).
Fonte: Própria

Estimulação sensorial (olfato e tato).
Esta atividade fundamenta-se na seleção de alguns elementos para que os utentes através
do olfato e tato consigam identificar a que corresponde. Durante a demonstração, foram
dadas pistas para que torne a tarefa mais simples de ser identificada.
O cérebro humano depende da informação que recebe do ambiente através dos sistemas
sensoriais. (…) Além disso, precisa também de informação sobre gravidade e movimento.
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O cérebro reúne todas essas sensações e as organiza para um plano de ação. (Martins,
2011, p. 73).

Objetivos:


Identificar através do olfato e tato, objetos utilizados no dia-a-dia;



Estimular os sentidos sensoriais.

Reflexão:
A estimulação sensorial verifica-se muito importante, pois sem estes estímulos o cérebro
não iria saber como agir em certas situações, daí a importância patente em estimular
sensorialmente.
Durante a realização desta atividade foi notável que alguns utentes tiveram muitas
dificuldades em definir o cheiro (figura 63). Alguns deles eram do seu conhecimento, mas
outros geraram problemas de identificação (figura 64).

Figura 63 - Elementos da atividade (ERPI).
Fonte: Própria

108

Figura 64 - Utentes a participarem na atividade de estimulação sensorial (ERPI).
Fonte: Própria

Jogo da escada.
Este jogo fundamentou-se na realização de alguns grupos, para que cada elemento fizesse
o lançamento da bola com os “martelos” para o quadrado da escada à sua frente (figuras
65).

Objetivos:


Harmonizar momentos de lazer e de diversão;



Proporcionar convívio entre os utentes.

Recursos:


Bolas;



Martelos;



Escada.
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Reflexão:
A realização deste jogo proporcionou momentos de competitividade saudável entre os
utentes, observando sempre qual deles conseguia acertar no ponto certo, usando o nível
de força adequado para não deixar que a bola fugisse.

Figura 65 - Utentes a participarem no Jogo da escada (ERPI).
Fonte: Própria
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Centro de Dia (CD)
Bowling com balão.
Esta atividade consiste em derrubarem os pinos com o balão preso a um fio de lã,
trabalhando em grupos de dois.

Objetivos:


Promover o convívio;



Desenvolver a capacidade lúdica e a espontaneidade.

Recursos:


Pinos;



Balões;



Fios de lã.

Reflexão:
Foi uma atividade que os utentes
gostaram

muito

proporcionando

de

realizar,

momentos

de

descontração e de interação (figura
66).

Figura 66 - Utentes a jogarem Bowling com balão (CD).
Fonte: Própria
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Jogo dos pontos.
O jogo dos pontos fundamenta-se em que os utentes lancem os arcos de forma a atingir a
pontuação máxima. Cada extremidade tem a sua pontuação, sendo que no meio se
encontra a pontuação máxima. No fim de todos os arcos serem lançados, pediu-se a cada
utente que contasse os pontos alcançados (figura 67).

Objetivos:


Desenvolver a persistência;



Visar a convivência com o grupo;



Estimular a mente.

Recursos:


Tabuleiro do jogo;



Arcos.

Reflexão:
Foi bastante interessante aplicar este jogo. Os utentes apresentam espírito de
competitividade, tendo
sempre como objetivo
alcançar

a

máxima

pontuação.

Figura 67 - Utentes a participarem no jogo dos pontos (CD).
Fonte: Própria
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Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e Centro de Dia (CD)
Jogo de Bowling.
O jogo consiste na formação de duas equipas, em que um elemento de cada tem de lançar
a bola para derrubar os pinos, quantos mais conseguir derrubar mais pontos soma para a
sua equipa.

Objetivos:


Estimular a motricidade e a interação social de forma lúdica;



Ativar o raciocínio e a perceção visual e espacial.

Recursos:


Pinos;



Bolas.

Reflexão:
Com a realização deste jogo, formou-se uma pequena competição para ver qual das
equipas conseguia derrubar mais pinos. Sentiu-se bastante motivação da parte deles
(figuras 68 e 69).
Foi uma atividade com alguma movimentação e que envolve concentração.
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Figura 68 - Utentes a jogarem Bowling (ERPI).
Fonte: Própria

Figura 69 - Utentes a jogarem Bowling (CD).
Fonte: Própria
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4.2.5 Jogos de Raciocínio
Os jogos de raciocínio têm como princípios preservar/melhorar o desempenho das
funções cognitivas (atenção e raciocínio lógico). Permite também o convívio e a interação
entre os utentes.

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)
Jogo das sílabas.
Este jogo realizou-se com o grupo de utentes que sabe ler e escrever e consiste na
construção das palavras dadas através das sílabas distribuídas pelas mesas.

Objetivos:


Estimular a cognição e concentração;



Cooperar e colaborar.

Recursos:


Cartões com as sílabas.

Reflexão:
É um jogo que desperta muita curiosidade aos utentes (figura 70), permitindo que
interajam entre si para que ajudem na procura das sílabas. No fim, foi pedido que
formassem palavras à escolha com as diversas sílabas espalhadas pela mesa, tornou-se
uma tarefa mais complicada, pois tinham que pensar em duas coisas em simultâneo.
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Figura 70 - Utentes a participarem no jogo das sílabas (ERPI).
Fonte: Própria

Bingo.
Esta atividade consiste no sorteio dos números, um por um, aleatoriamente, e o jogador
deve verificar se estão na sua cartela. Caso um número sorteado esteja na cartela do
jogador, deverá marcá-lo. Como regra na realização deste jogo, para que o jogador possa
fazer bingo, deve completar todos os cantos da respetiva cartela.

Objetivos:


Desenvolver as capacidades cognitivas;



Promover o convívio;



Desenvolver a memória visual e auditiva.

Recursos:


Cartelas de bingo;



Lápis de cor.
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Reflexão:
A atividade foi bem-sucedida. Notou-se, na sua execução, que alguns dos utentes (figura
71) não conseguiam verificar os números e nesse caso repetia-se o número, dizendo por
exemplo “dois” e “três” (vinte e três) ou verificava-se nos cartões dos utentes se tinham
o número e indicava-se para riscarem sobre o mesmo.

Figura 71 – Participação dos utentes no jogo do Bingo (ERPI).
Fonte: Própria

Jogo da Forca.
Esta atividade baseou-se na projeção de palavras e provérbios, no qual um elemento de
cada equipa tem de acertar qual é a palavra proposta, tendo como dica o número de letras
e o tema ligado à palavra ou provérbio. A cada letra errada, é desenhada uma parte do
corpo. O jogo termina ou com o acerto da palavra ou com o término do preenchimento
das partes corpóreas.

Objetivos:


Desenvolver e/ou manter as capacidades participativa e organizativa;



Estimular a concentração.
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Reflexão:
Surgiu um contratempo, não foi possível a ligação à internet, não podendo assim realizar
este jogo, pois não deu para ir completando com as letras correspondentes no PowerPoint.
Para remediar a situação, fui-lhes colocando questões para saber provérbios e músicas
que ainda se lembram, e também conhecer um pouco da vida de cada um, como a
profissão que exerceram, os costumes que tinham, entre outros (figura 72).

Figura 72 - Participação dos utentes no jogo da Forca (ERPI).
Fonte: Própria

Vamos descobrir.
Esta dinâmica consistiu na projeção de fotos e áudio, em que as fotos inicialmente
estavam desfocadas e consoante desfocavam foram dadas pistas e informações para que
os elementos do jogo pudessem descobrir, em relação ao áudio foram igualmente dadas
pistas e informações. Em cada parte do jogo, os elementos também referiram aspetos que
conhecem acerca de cada componente projetado.

Objetivos:


Proporcionar momentos de conhecimento;
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Desenvolver a memória.

Recursos:


Apresentação em PowerPoint;



Projetor.

Reflexão:
Os utentes consideraram esta atividade muito interessante, de forma a partilharem os seus
conhecimentos acerca dos elementos projetados uns com os outros (figura 73).

Figura 73 - Projeção das fotos e vídeos com a participação dos utentes (ERPI).
Fonte: Própria

Dominó.
Na primeira partida o jogador com a maior peça (6-6) começa o jogo, colocando-a na
mesa. No caso das peças com imagens, foi-se elegendo um dos utentes para iniciar. O
jogo roda no sentido horário e cada jogador deve tentar encaixar uma de suas peças nas
extremidades do jogo na mesa, quando o jogador consegue encaixar uma peça ele passa
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a vez, caso ele não consiga deve tirar do monte, se não houver peças no monte passa a
vez.

Objetivos:


Desenvolver as capacidades cognitivas;



Saber lidar com as emoções, como o ganhar ou perder.

Recursos:


Peças de dominó.

Reflexão:
O jogo foi adaptado aos vários utentes, num grupo jogaram com as peças normais, no
grupo de utentes que não sabem ler foi feito com peças que em vez de números, têm
desenhos e noutro grupo os padrões das peças são maiores (figura 74).

Figura 74 - Participação dos utentes no jogo de Dominó (ERPI).
Fonte: Própria
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Centro de Dia (CD)
Jogos variados.
Distribuíram-se aos utentes folhas com exercícios de raciocínio. Os exercícios aplicados
foram variados, tais como:
1 – Interligar as figuras do lado esquerdo com as que têm formato idêntico no lado direito;
2 – Sequência de ações: estão frases escritas num quadro aleatoriamente com o objetivo
de se ordenarem;
3 – Jogo das diferenças com letras: identificar qual é a letra diferente no lado esquerdo;
4 – Num quadro estão dispostos números e letras, o objetivo é identificar quantos letras e
quantos números estão lá;
5 – Com formas geométricas dispostas numa tabela, tem que se identificar quais as figuras
que originam as formas geométricas.

Objetivos:


Estimular a cognição (analisar e
concluir);



Desenvolver a perceção visual;



Ampliar

a

capacidade

de

concentração.

Reflexão:
Surgiram algumas dificuldades na
realização

desta

atividade,

principalmente na adaptação dos Figura 75 - Participação dos utentes no jogo de raciocínio (CD).
Fonte: Própria

exercícios

a

cada

utente.

Ao

verificar as dificuldades, tornou-se mais fácil alterá-las e assim adaptá-las a cada um.
Segundo eles, foi uma atividade interessante (figura 75).
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Jogo das cores.
Este jogo de raciocínio é utilizado para os utentes identificarem as cores que estão na
tabela em cima e pintarem com a mesma sequência na tabela de baixo.

Objetivos:


Ativar o raciocínio e a perceção visual;



Estimular/ melhorar a motricidade manual;



Promover a criatividade.

Recursos:


Folhas;



Lápis de cores.

Reflexão:
Verificou-se dificuldade da parte de
alguns dos utentes na identificação da cor
correta para pintar na sequência de baixo.
Foi necessário ajudá-los a distinguir as
cores e a identificar o sítio certo. Ainda
assim,

consideraram

que

foi

uma

atividade agradável (figura 76).

Figura 76 - Participação dos utentes no jogo das cores (CD).
Fonte: Própria
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Palete de cores.
Esta atividade baseia-se na aplicação das espátulas com as cores sequenciadas nas
espátulas do cartão.

Objetivos:


Estabelecer e respeitar regras;



Ativar o raciocínio e a perceção visual.

Reflexão:
Foi uma atividade considerada simples de se realizar. De forma a ativar o raciocínio e a
perceção visual foram trocando entre eles para que todos completassem as várias
sequências (figura 77).

Figura 77 - Utentes a participarem na atividade da palete de cores (CD).
Fonte: Própria

Jogo das correspondências.
Em primeiro lugar, os utentes têm que observar as respetivas garrafas com as tampas e
memorizar a correspondência.
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A seguir, tiram todas as tampas e baralham-nas. O objetivo é colocar as tampas da forma
que estavam dispostas inicialmente.
Na segunda etapa, trocam a parte da caixa com o colega da frente e repete-se o processo.
Depois, trocam as caixas uns com os outros.
Por fim, cada utente faz a correspondência da caixa inteira.

Objetivos:


Estimular a capacidade de memória;



Trabalhar em equipa (competição saudável);



Estimular uma ginástica cerebral exercitando as faculdades mentais.

Reflexão:
Verificou-se que os utentes consideraram esta atividade muito interessante.
Notou-se uma ligeira dificuldade da parte de alguns utentes, sendo necessário auxiliá-los
na correspondência correta. Não obstante, não desistiram e continuaram a tentar nas
várias etapas (figura 78).

Figura 78 - Participação dos utentes no jogo das correspondências (CD).
Fonte: Própria
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4.2.6 Atividades Religiosas
Através da religião, aprimoram-se muitos aspetos, como tolerância, aceitação das várias
etapas pelas quais se passa, de modo a fazê-lo com mais serenidade. Realiza-se a reza do
terço na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e no Centro de Dia (CD) todas
as quartas-feiras, e no mês de maio (mês de Maria) é rezado todos os dias (figura 79).

Objetivos:


Proporcionar a participação dos utentes na vertente religiosa;



Promover momentos de reflexão do âmbito espiritual.

Figura 79 - Utentes da ERPI e do CD a participarem na celebração do mês de Maria (maio).
Fonte: Própria

4.2.7 Outras atividades
Na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), realizam-se diariamente
caminhadas com os utentes, de forma a estimular os movimentos.
De forma a ocupar o tempo e a estimular cognitivamente, no Centro de Dia (CD) os
utentes propõe-se a um bom desafio de cartas, e assim adaptam-se os jogos a cada grupo.
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Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)
Treinar a marcha.
Como referido na Tabela 2, são realizadas caminhadas com os utentes.

Objetivos:


Melhorar a respiração;



Estimular a coordenação motora e o equilíbrio;



Recuperar a confiança e o domínio do corpo e da mente;



Promover a estimulação das articulações.

Reflexão:
As caminhadas (figura 80) são uma boa forma de promover a estimulação motora. Esta
atividade é realizada apenas com os utentes que têm mobilidade parcial e total, sendo que
é necessário incentivar alguns deles para a realização das mesmas, de forma a conseguir
estimular os movimentos.

Figura 80 - Treinar a marcha (ERPI).
Fonte: Própria
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Centro de Dia (CD)
Jogar às cartas.
Nos tempos livres, em que não estão atividades programadas, os utentes gostam de jogar
às cartas. São feitos jogos consoante os conhecimentos deles.

Objetivos:


Estimular a cognição;



Promover o convívio;



Estimular a concentração.

Reflexão:
Os utentes sentem-se satisfeitos com a realização de jogos com cartas (figura 81), pois
para eles é uma forma de recordar, os vários jogos que realizaram ao longo da sua vida.

Figura 81 - Utentes a jogarem às cartas (CD).
Fonte: Própria
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Reflexão Final
O estágio curricular realizado no Centro Paroquial de Assistência de Caria (CAP) teve
início no dia 25 de fevereiro de 2019 e terminou no dia 28 de junho de 2019.
Esta oportunidade de estágio resultou numa experiência enriquecedora, que permitiu
consolidar e complementar os conhecimentos e competências adquiridos durante o plano
curricular do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) de Gerontologia.
No primeiro dia de estágio estava bastante nervosa e em simultâneo ansiosa para enfrentar
esta nova etapa. A cada dia que passou, com o apoio da equipa multidisciplinar foram
apaziguados receios e dúvidas tanto na realização de Atividades Básicas da Vida Diária
(AVBDs) como nas atividades de Animação Sociocultural. Não deixando de referir a
disponibilidade e ajuda da Professora Rosa Tracana, que contribuíram imenso para este
percurso.
O facto de já conhecer grande parte da Instituição, devido à minha avó ser uma das
utentes, facilitou também a integração. Ainda assim, confesso que o motivo da minha avó
estar lá, me deixou um pouco receosa de não conseguir separar o suficiente o papel de
estagiária para neta, principalmente o inverso. Contudo, verifiquei que foi mais simples
do que o que pensava, tendo sempre a compreensão da parte dela que enquanto estagiária
não lhe poderia dar a atenção dada enquanto neta.
No decorrer do período de estágio foram vivenciados alguns desafios que contribuíram
para a minha formação profissional, pretendendo assim cumprir os objetivos do plano
definido previamente. Toda a orientação prestada pelas Ajudantes de Ação Direta (AAD)
nas Atividades Básicas da Vida Diária (AVBDs) foi sem dúvida muito importante, pois
assim foi possível aprender e aplicar técnicas ajustáveis a cada utente na realização das
mesmas. Relativamente às atividades de Animação Sociocultural, inicialmente foi uma
tarefa difícil, sentindo receio de aplicar as várias estratégias de forma errada. No entanto,
a confiança transmitida pela Animadora Sociocultural foi um aspeto fundamental para
me conseguir integrar nas atividades realizadas e assim conhecer várias características
dos utentes, para ao longo do tempo, conseguir ajustar os tipos de atividades às
capacidades de cada elemento.
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A minha passagem pelas três Respostas Sociais, Estrutura Residencial para Pessoas
Idosas (ERPI), Centro de Dia (CD) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) foi um ponto
favorável para a minha formação, permitindo conhecer estas três realidades e o tipo de
utentes que constitui cada uma. Não inferiorizando as restantes, refiro que a minha
preferência para realizar o estágio foi a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI),
devido ao contacto com os utentes ser maior, sendo que a maioria necessita da prestação
de mais cuidados.
As instituições deste cariz devem promover ao idoso uma participação ativa na vida
quotidiana da mesma, evitando a monotonia. O idoso deve ser visto como um todo. Não
basta mantê-lo limpo, alimentá-lo adequadamente e promover o seu repouso (Netto;
1996:408).
Com isto, refiro que neste curso o englobar destas duas áreas torna-se muito relevante,
pois é possível ter uma grande interação com este público-alvo, proporcionando um
aumento de confiança através dos cuidados básicos da vida diária e partilha de imensos
conhecimentos através das atividades realizadas, de forma a respeitar o espaço, a
intimidade e as capacidades de cada um.
Para Fernandes (2000:48), devem ser aceites e respeitadas as necessidades sociais,
psicológicas, religiosas, culturais, políticas e sexuais dos idosos. Permitir apenas as
restrições necessárias à consecução de um bom nível de cuidados à proteção da saúde e
à segurança do idoso.
O facto da integração na equipa multidisciplinar ter sido facilitada, ajudou bastante para
que as dificuldades fossem ultrapassadas, pois não era necessário temer um pedido de
ajuda, sabendo que estavam sempre prontos para me auxiliarem.
Durante toda esta etapa, surgiram muitas gargalhadas, muitas partilhas de experiências e
conhecimentos, tentando sempre com todo o amor e carinho, assertividade e empatia
procurar responder às necessidades de cada um. Sinto que cresci muito tanto a nível
pessoal como profissional, permitindo um contacto real com esta área, a captação das
dificuldades e o espírito de superação na procura de soluções e estratégias dessas mesmas.
Com todas estas sensações proporcionadas, saí diariamente com o coração cheio.
No que diz respeito ao CTeSP de Gerontologia, de maneira a permitir um aumento na
qualidade de formação, deveria assegurar mais conteúdos práticos que apenas foram
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referidos de forma teórica, e possibilitar um maior contacto real com este público-alvo
nas disciplinas lecionadas. No entanto, este curso também me proporcionou coisas
positivas, nomeadamente a existência de docentes que se mostraram sempre disponíveis
a ajudar em tudo o que foi necessário e que estivesse ao alcance deles.
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Anexo I
Plano de Estágio

Anexo II
Autorização da instituição
para captação e utilização de
fotografias

Anexo III
Vídeos realizados de
atividades

 Carnaval
(https://www.facebook.com/289401444531989/videos/254086635473428/?v=25408
6635473428)

 Dia Internacional do Beijo
(https://www.facebook.com/289401444531989/videos/347927615840555/?v=34792
7615840555)

 Santos Populares
(https://www.facebook.com/289401444531989/videos/601060377056262/)

