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“É melhor tentar e falhar, que preocupar-se e ver a vida passar.  É melhor tentar, ainda 

que em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar que 

em dias de frio me esconder. Prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade 

viver”. 

                                                                                                              Martin Luther King  

 

 

  



ii 
  

Ficha de identificação 

 

Nome da estagiária: Renata Pereira de Oliveira 

Número de aluno: 5009075 

Curso: Técnico Superior Profissional de Gerontologia 

Entidade de Acolhimento: Centro de Acolhimento de São João de Deus 

Morada: Rua Fonte da Tijela nº 27 

Contatos:271 238 160 

E-mail: casjd@mail.telepac.pt 

Diretora da Entidade de Acolhimento: Irmã Maria Adelaide Gonçalves 

Orientadora de Estágio na Instituição: Drª.Joana Isabel Raposo Neves 

Docente Orientadora da ESECD: Professora Maria Filomena Gomes 

Diretora do CTESP de Gerontologia: Professora e coordenadora principal 

Maria Eduarda Revés da Cunha Ferreira 

Duração do estágio: 750 horas 

Data de início do estágio: 26 de Fevereiro de 2018 

Data de fim de estágio:29 de Junho 2018 

 

  



iii 
  

Agradecimentos 

 

Agradeço primeiramente a Deus, pois sem Ele nada disso teria sentido ou valor. Foi ele 

que me fortaleceu em todos os momentos, desde o início desta caminhada me dando 

sabedoria. Agradeço ao meu marido João Paulo, pelo apoio, compreensão, 

companheirismo e acompanhamento neste meu percurso académico.  

Ao Centro de Acolhimento de São João de Deus, por ter recebido o meu estágio 

curricular, em especial à Dra. Joana Isabel pela disponibilidade e por todo o apoio. À 

minha Orientadora de Estágio Professora Maria Filomena Gomes, pela disponibilidade 

e apoio dado ao longo do semestre.  

Às funcionárias do Centro de Acolhimento São João de Deus, uma equipa sensacional 

em especial a funcionaria catarina sousa pelo auxílio e disponibilidade de ajuda, o meu 

muito obrigado pelo apoio, empenho e companheirismo. Para que hoje neste grande dia, 

eu pudesse ter a oportunidade de mostrar tudo o que aprendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
  

Resumo 

O Estágio Curricular desenrolou-se no centro de acolhimento São João de Deus na 

cidade da Guarda. Foi um projecto calendarizado e concebido para uma duração de 

aproximadamente cinco meses (750 horas). Tive o apoio das diversas funcionárias para 

a concretização das atividades. As atividades desenvolvidas, ao longo do estágio 

basearam-se nas expressões: motora, cognitiva, assim como jogos, contos, ilustrações 

“desenho”, adivinhas. Também se deu participação na alimentação, banho, medicação, 

higienização entre outras. Todos os detalhes do dia-a-dia foram essenciais para a 

avaliação final de todo o período de estágio. Pretendeu-se, durante o estágio, cumprir os 

objetivos definidos no Plano de Intervenção e adquirir novas experiências e 

competências, a nível pessoal e profissional. 

Palavras-chaves: Gerontologia; apoio ao idoso; desenvolvimento motor e cognitivo. 
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Introdução 

O presente relatório surge no âmbito do Estágio Curricular (750 horas),da componente 

de formação “em contexto de Trabalho”, conforme determinado no plano de formação 

do CTesP em Gerontologia da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

do Instituto Politécnico da Guarda (DR 2º série nº13, 20 de Janeiro de 2016), O estágio 

abrangeu áreas de apoio e cuidados a pessoa idosa (ver anexoI). O Estágio realizou-se 

no Centro de Acolhimento de São João de Deus, localizada na cidade da Guarda. A 

execução do Plano de Intervenção contou com o acompanhamento da Diretora de 

serviços sociais Dra. Joana Isabel, e com o trabalho em equipa multidisciplinar. 

Na entidade de escolha para realização do estágio deparei-me com um ambiente de 

trabalho calmo, compreensivo, onde as pessoas, sejam utentes, profissionais da saúde 

(médicos, enfermeiros), a equipa multidisciplinar de geriatria, auxiliares da saúde se 

comunicam de forma agradável e estreita. Para a segurança dos utentes, a entrada só é 

livre a pessoal registado, depois de feito um reconhecimento digital, que achei bem 

interessante. 

O primeiro dia foi dedicado a um reconhecimento do lar e dos utentes. Apercebi-me que 

todos têm uma boa relação, o que facilitou muito, pois deixaram-me bem à vontade para 

uma maior interação com os utentes. 

No decorrer do estágio, perante todas as atividades que me foram propostas, pude 

aprender e colaborar com várias e diferentes pessoas, o que ajudou muito para um 

melhor entendimento das rotinas. Os objetivos do estágio passaram por por em prática 

tudo o que aprendemos em sala de aula nomeadamente os procedimentos e cuidados a 

ter com cada utente. O estágio tem como objetivos principais a promoção da Qualidade 

da resposta social perante a população idosa. Objetivos gerais: conhecer o 

funcionamento e dinâmica do lar; cooperar com a equipa profissional desse serviço; 

conhecer e interagir com o publico-alvo; perceber e reconhecer como lidar com cada 

patologia; aplicação dos conhecimentos adquiridos em contexto escolar; adquirir e 

mostrar autocontrolo emocional nas situações que surgem. Objetivos específicos: 

prevenir situações de dependência e promover a autonomia; apoiar os utentes e famílias 

na satisfação das suas necessidades básicas e actividades da vida diária colaborar e/ou 
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assegurar o acesso a prestação de cuidados de saúde; garantir a qualidade de vida de 

cada utente; interagir com os utentes do serviço. 

O Centro de Acolhimento de São João de Deus, tendo um serviço adequado aos 

requisitos dos clientes; permite alargar o conhecimento gerontológico, através do 

trabalho em equipa interdisciplinar e multidisciplinar. O plano de estágio tem designado 

as seguintes funções; apoio nos cuidados de higiene; apoio no horário das refeições; 

apoio na enfermagem; atividades no âmbito da animação sociocultural. (ver anexo 1) 

 Este relatório divide-se em três capítulos fundamentais: 

O primeiro capítulo faz referência a localização e enquadramento, resenha da história do 

centro de acolhimento São João de Deus, o centro de acolhimento São João de Deus, 

missão, visão e valores da instituição, estrutura atual, recursos institucionais, os recursos 

humanos no centro de acolhimento São João de Deus, os utentes do centro de 

acolhimentos São João de Deus. 

 O segundo capítulo aborda sobre o que é gerontologia, e o envelhecimento. 

 O terceiro capítulo, refere-se as actividades realizadas durante o estágio. 

O quarto capítulo apresenta sugestões de melhoria. 

           



 

        

 

Capítulo I - Caracterização da Entidade de 

Acolhimento 

 

  

 

  



4 
 

1. Localização e Enquadramento
1
 

 

O Centro de Acolhimento de São João de Deus localiza-se na cidade da Guarda, no 

distrito com o mesmo nome. O distrito da Guarda fica situado no centro-norte de 

Portugal. Na anterior classificação de Províncias pertencia à Beira Alta. Limita a norte 

com o distrito de Bragança, a leste com Espanha, a sul com o distrito de Castelo Branco 

e a oeste com os distritos de Viseu e Coimbra. Sendo o 7º maior distrito português, 

ocupa uma área de 5500 km. 

O centro surge após ser detetada uma necessidade. Com a evolução da sociedade e 

respectivos consequências, nomeadamente o envelhecimento demográfico, tem vindo a 

verificar – se uma necessária preocupação no que diz respeito às políticas de apoio aos 

idosos. Neste sentido, em 13 de Abril de 1996, foi inaugurado, na cidade da Guarda, o 

Centro de Acolhimento de São João de Deus que desempenha um papel crucial no 

auxílio aos idosos do Distrito. 

Assim, inserido numa rede de apoio formal, cumpre uma função essencial na vida do 

idoso, pois assume características vitais para a manutenção e promoção da saúde destes. 

A qualidade de vida da terceira idade refere-se não só à existência de saúde, como 

também a um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Neste sentido, a 

instituição promove a consideração do indivíduo na sua complexidade, globalidade e 

singularidade. 

No entanto, todo o desempenho institucional deve ser efetuado em articulação com a 

força de maior suporte em qualquer ambiente, a família.  

De facto esta surge como a unidade básica da existência humana e desempenha um 

papel crucial no quotidiano de todos os indivíduos, pelo que, a institucionalização dos 

idosos não deve representar uma descontinuidade na vida familiar e individual, mas sim 

um fortalecimento dos laços familiares e interrelacionais. 

                                                             
1
 Resenha fornecida pelo centro de acolhimento São João de Deus 
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2. Resenha da história do Centro de Acolhimento São João de Deus
1
 

 

O Centro de Acolhimento de São João de Deus, surgiu do coração nobre e generoso de 

um humilde casal, que, quis consagrar um espaço de terreno (cerca de 7000 m2), no 

Bairro de São Domingos, ao serviço dos mais necessitados, confiando esta tarefa à 

Associação Católica dos Profissionais de Saúde e, à liga dos Servos de Jesus. Desta 

forma, conjuntamente, fundaram o Centro de Acolhimento de São João de Deus, uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social, com estatutos aprovados e com 

personalidade jurídica, canónica e civil. 

Assim, na data da celebração litúrgica de São João de Deus, mais precisamente dia 8 

de março de 1993, foi efetuada a cerimónia da bênção e lançamento da primeira 

pedra da obra. Esta formalidade contou com a presença do Prelado da Diocese, D. 

António dos Santos, do representante do governo civil, Dr. Francisco Coelho, do 

Presidente do Centro Regional de Segurança Social, Dr. Jacinto Dias, do Presidente 

da Câmara Municipal da Guarda, Dr. Abílio Curto, do Vice- Reitor do Seminário, 

do Diretor do Outeiro de São Miguel, do Párocos da Cidade, entre outras entidades e 

dos residentes na cidade. 

Em Outubro de 1995 foi iniciado a angariação dos recursos humanos, de forma a 

tornar possível a abertura das portas em março da Primavera seguinte. As 

funcionárias eram um grupo de 24 mulheres que frequentaram um curso de 

formação profissional denominado “Técnicos de Apoio Social a Idosos”, este 

contou com apoio Pedagógico da escola de Enfermagem da Guarda e foi financiado 

pelo Instituto de São Miguel. A parte prática deste curso foi ministrado nas recém- 

finalizadas instalações onde se tinha também iniciado a admissão de Utentes em 

regime de Ambulatório. 

Finalmente a 13 de abril de 1996 foi solenemente inaugurado o Centro de 

Acolhimento. A partir de maio, foi-se concretizando, a admissão de utentes de tal 

forma que as vagas logo se preencheram e os serviços foram-se desenvolvendo para 

que a resposta fosse o mais eficiente possível. 

                                                             
1 Escrito com base em documentação fornecida pelo Centro de Acolhimento São João de Deus 
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Entretanto foi-se concretizando e concluindo o acabamento do primeiro piso para 

idosos dependentes. Em outubro inicia-se o serviço de enfermagem permanente, 

garantido por quatro profissionais de saúde em regime de turnos rotativos. Além 

disso iniciaram atividade dois médicos que asseguraram o máximo apoio médico 

aos utentes.  

Não podemos esquecer as grandes ajudas das servas de Jesus, “irmãs” que 

permanentemente atuam no sentido de alcançar o bem-estar dos utentes e um eficaz 

funcionamento geral da Instituição. Respeitando todos os credos religiosos, o lema e 

filosofia da Instituição gira em torno dos valores da dignidade humana, caridade, 

fraternidade, valores que se resumem numa só frase Amor ao Próximo 

Atualmente o Centro de Acolhimento São João de Deus acolhe 125 utentes, tendo 

ao seu dispor uma equipa multidisciplinar composta por 60 elementos que, com uma 

formação diversificada, trabalham em conjunto no sentido de prestar cuidados 

humanizados. 
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3. O Centro de Acolhimento São João de Deus.
1
 

Como qualquer instituição o centro tem a sua visão, missão e rege-se por determinados 

valores. 

3.1 Visão, Missão e Valores da Instituição. 

 

Visão 

A visão da instituição passa por ser classificada como a melhor instituição de longa 

permanência para idosos da região serrana da Guarda. 

 

Missão 

O Centro de Acolhimento de São João de Deus tem como missão primordial acolher 

pessoas idosas, dependentes ou autónomas, que apresentem carências sociais, 

económicas e/ou familiares. Os idosos institucionalizados no centro são acolhidos em 

ambiente familiar, de forma a promover os laços familiares e uma visão inter-relacional. 

Assim pretende-se proporcionar aos Utentes a possibilidade de uma existência digna e 

pautada por um bem-estar completo, para tal, efetua-se um trabalho multidisciplinar que 

valorize a especificidade e complexidade de cada Utente. 

Valores 

Os valores que guiam a atuação da instituição são: 

 Hospitalidade,  

 Espiritualidade, 

  Respeito,  

 Responsabilidade   

 Qualidade. 

 

                                                             
1
 Escrito com base em documentação fornecida pelo Centro de Acolhimento São João de Deus 
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Conselho Fiscal           

3.2. Estrutura Atual 

 

A estrutura dos órgãos de gestão do Centro de Acolhimento de São João de Deus está 

representada na sequência:  

 Conselho geral: Presidente,1º Secretário,2º Secretário 

 Direcção: Presidente,Vice-Presidente,1º Secretário,2º Secretário, tesoureiro. 

 Conselho Fiscal: Presidente,1º Secretário,2º Secretário. 

 

A figura 1 ilustra a organização da estrutura do centro de acolhimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Organograma da Instituição 

Fonte: Documentação do Centro de Acolhimento São João de Deus 

Conselho geral 

Presidente 

1º Secretário 

2º Secretário 

Direção 

Presidente 

Vice-presidente 

1º Secretário 

2º Secretário 

   Tesoureiro 

Presidente 

1º Secretário 

2º Secretário 
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3.3. Recursos Institucionais 

 

A entidade funciona em dois complexos, um dos quais é maior e com um maior número 

de utentes. O edifício do Centro de Acolhimento de São João de Deus estrutura-se em 

cave, rés de chão,1º piso e 2º piso. 

Desta forma, divide-se em funcionalidades da seguinte forma: na cave situa-se a 

lavandaria que ocupa duas alas, sendo uma ala onde se localizam as máquinas e a outra 

onde se localiza a passadeira das roupas e vestuário das funcionárias. Ainda no espaço 

correspondente à cave, existem as seguintes divisões: sala de reuniões, sala de 

fisioterapia, sala da capela, onde se celebra diariamente o terço e a Eucaristia, e por fim 

uma sala onde se realizam as atividades com as animadoras. 

No rés de chão funciona o serviço da receção, secretaria, serviço social, cozinha, 

refeitório dos utentes e das funcionárias, despensas, WC, bar para convívio com os 

familiares e não só. Por fim neste piso encontram-se alguns quartos dos utentes em 

regime de ambulatório e sala de estar. 

No Primeiro piso opera o serviço de enfermagem, que conta com uma sala de 

esterilização, e o gabinete médico. 

  No Segundo piso existem 8 quartos, uma zona reservada e uma copa de serviços. 

Existe ainda um espaço onde os utentes podem passear, encontra-se ali uma fonte com a 

existência de alguns peixinhos onde, nos dias quentes os utentes mais independentes 

vão dar-lhe migalhas de pão, tudo devidamente sinalizado e adaptado aos utentes.  

Existe ainda um espaço exterior que os utentes podem e costumam utilizar sobretudo 

nos dias mais quente para caminhar e dar pequenos passeios. 

No segundo complexo o edifício 2, onde decorreu o meu estágio profissional, conta com 

2 pisos, e rés de chão. 

Nos rés de chão localiza-se a receção, a sala de estar, sala de convívio, gabinete de 

enfermagem, refeitório, cozinha, vestuário das funcionárias e respectivo WC. No 

primeiro e segundo piso estão os quartos dos utentes, sendo divido por dois utentes por 

quarto. 
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3.4. Os Recursos Humanos no Centro de Acolhimento São João de 

Deus. 

O centro de acolhimento de são João de Deus, possui um vasto conjunto de 

profissionais, descrito no quadro seguinte: 

Direção     5 

Médicos     2 

Enfermeiros     5 

Técnica Superior de Serviço Social     1 

Animador Social     2 

Fisioterapeuta     1 

Técnica de Farmácia     1 

Contabilista     1 

Ajudantes de Lar     26 

Trabalhadores na Receção     2 

Trabalhadores na Lavandaria     2 

Trabalhadores na Cozinha /Refeitório     4 

Trabalhadores Auxiliares     9 

Quadro 1 – Recursos Humanos existentes na Instituição  

Fonte: Documentação do centro de acolhimento 
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3.5. Os Utentes do Centro de Acolhimento São João de Deus 

 

No Centro de Acolhimento de São João de Deus, estão integrados utentes 

(idosos),com a seguinte caracterização: 

 Utentes Dependentes: 53 

 Utentes Autónomos: 48 

 Utentes Semi-dependentes: 24 

 Total: 125 utentes 

 Género dos utentes:  

 Masculino: 31 

 Feminino: 94 

  Idades dos utentes: 

 Dos 59 anos aos 100 anos 

Principais Patologias: 

 Alzheimer; 

 Parkinson; 

Em consequência destas patologias, muitos dos idoso vão para os lares devido às 

quedas. É também vulgar verificarem – se nos utentes doenças tais como: 

 A diabetes 

 Hipertensão 

 Doenças do foro psiquiátrico e psicológico como a ansiedade e a depressão 

 Doenças degenerativa  

 Neoplasias (estômago, pâncreas, próstata e mama) 

É também normal os utentes já apresentarem problemas de audição e visão. 

 



 
 

 

                                                  

                                        

 

 

 

 

Capitulo II - Gerontologia, Envelhecimento 

& Envelhecimento Ativo 
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1. Gerontologia.  

Vamos, agora, referir o que é a Gerontologia: 

1.1. O que é Gerontologia?  

 

A gerontologia é a ciência que realiza o estudo do envelhecimento humano, com o 

objetivo de atender às necessidades físicas, emocionais e sociais do idoso. É a ciência 

que estuda o processo de envelhecimento em suas dimensões biológica, psicológica e 

social. A Gerontologia é o campo de estudos que investiga as experiências de velhice e 

envelhecimento em diferentes contextos socioculturais e históricos, abrangendo aspetos 

do envelhecimento normal e patológico, A Gerontologia estuda os processos associados 

à idade, ao envelhecimento e à velhice, sendo uma área de convergência entre a 

biologia, sociologia e a psicologia do envelhecimento. O envelhecimento, nesse sentido, 

representa a dinâmica de passagem do tempo e a velhice inclui como a sociedade define 

as pessoas idosas. A biologia do envelhecimento estuda o impacto da passagem do 

tempo nos processos fisiológicos ao longo do curso de vida e na velhice. A psicologia 

do envelhecimento, por sua vez, concentra-se nos aspetos cognitivos, afetivos e 

emocionais relacionados com a idade e envelhecimento, com ênfase no processo de 

desenvolvimento humano. A sociologia baseia-se em períodos específicos do ciclo de 

vida e concentra-se nas circunstâncias sócio-culturais que afetam o envelhecimento e as 

pessoas idosas. A profissional que atua em Gerontologia é responsável pela criação, 

planeamento, organização de projetos que visam a satisfação do idoso em diversos 

aspectos tais como: social, físico e psicológico, sendo habilitado a atuar com grupos que 

necessitam de cuidados especiais, tais como idosos que vivem sozinhos ou apresentam 

problemas mentais. A sua atuação contribui para que eles possam realizar atividades 

que propiciem a inserção social. O crescimento da população de idosos e o aumento da 

expetativa de vida fazem com que o mercado necessite cada vez mais desses 

profissionais. Destacamos as principais áreas de atuação para o gerontólogo: 

 ONGs (Organizações não-governamentais). 

 Ambulatórios; 

 Centros de Saúde e Convivência; 

 Clínicas especializadas. 
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Nestas instituições e os gerontólogos promovem ações para informar a população sobre 

os cuidados específicos para com os idosos e proporcionar melhor qualidade de vida à 

terceira idade. 
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2. O envelhecimento  

É um processo contínuo, gradual de alterações naturais que começam na idade adulta. 

As pessoas não ficam velhas ou envelhecem numa idade específica. Tradicionalmente, a 

idade dos 65 anos foi designada como o começo da velhice. Mas a razão foi baseada na 

história, não na biologia. Muitos anos atrás, 65 anos de idade foi escolhido como a 

idade para a aposentação na Alemanha, o primeiro país a estabelecer um programa de 

aposentação, e esta continua sendo a idade para aposentar-se para a maior parte das 

sociedades desenvolvidas, ainda que esta tradição esteja a mudar. Em Portugal, em 

2019,a idade da reforma é 66 anos e 5 meses. 

Idade cronológica: A idade cronológica tem significado limitado em termos de saúde. 

Ainda assim, a probabilidade de desenvolver problemas de saúde aumenta à medida que 

as pessoas envelhecem, e são os problemas de saúde, não o envelhecimento normal, as 

causas principais da perda funcional durante a velhice.  

Idade biológica: a idade biológica refere-se às alterações no corpo que normalmente 

ocorrem com a idade. Pelo facto de que essas mudanças afetam algumas pessoas antes 

de outras, algumas pessoas são biologicamente velhas aos 40 e outras em idades mais 

avançadas. No entanto, as diferenças de idade mais notáveis na aparência entre pessoas 

com idades cronológicas similares são causadas pelo estilo de vida, costumes, efeitos de 

doenças, mais do que diferenças da idade de facto. 

Idade psicológica: a idade psicológica é baseada em como a pessoa se sente e age. Por 

exemplo, uma pessoa de 80 anos de idade que trabalha, faz planos, espera futuros 

eventos e participa de muitas atividades é considerada psicologicamente jovem. 

A maioria das pessoas não precisa da experiência de um geriatra (médico especializado 

no tratamento de idosos) até ter 70 a 75 anos de idade. As pessoas, vão-se adaptando 

naturalmente ao envelhecimento. Ainda que a idade das pessoas seja de algum modo 

diferente, algumas mudanças resultam de processos internos, que é devido ao próprio 

envelhecimento. Assim, tais mudanças, ainda que indesejáveis, são consideradas 

normais e às vezes, são chamadas envelhecimento puro. 
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2.1. Envelhecimento ativo 

 

  O envelhecimento ativo é um processo contínuo, onde os indivíduos de acordo com as 

suas necessidades, desejos e capacidades participam ativamente na promoção da saúde, 

participação social e na segurança, potenciando assim a qualidade de vida. Mais 

recentemente, acrescentou ao envelhecimento ativo um quarto pilar - a aprendizagem ao  

longo da vida. Estar ativo significa participar a nível social, económico, cultural e 

espiritual, mantendo a autonomia e independência, apesar de possíveis limitações 

associadas ao aumento da idade. Podendo o envelhecimento apresentar uma das suas 

faces, envelhecimento normal, patológico ou bem-sucedido/ótimo, torna-se imperativo 

implementar programas que visem o envelhecimento ativo da população, de forma a 

prevenir e/ou adiar o envelhecimento patológico. Mas, para, isso é necessário avaliar as 

capacidades e necessidades das pessoas, de forma a serem envolvidas nos programas 

orientados para o envelhecimento ativo. Identifica-se fatores que influenciam o 

envelhecimento ativo, tendo concluído que os fatores são múltiplos entre si. Considera-

se que tanto os recursos de comportamento como o seu ambiente, recursos externos ao 

indivíduo, se envolve diretamente no envelhecimento ativo do indivíduo. Assim, 

destaca-se principalmente a nível externo a condição social, ambiental, económica e os 

serviços a que o indivíduo tem acesso onde se incluem os Serviços de Saúde e Sociais. 

Além disso, a nível interno do indivíduo destacam-se o comportamento, fatores 

biológicos, genéticos, da personalidade, psicológicos e comportamentais. Além destes 

fatores, observa-se ainda as diferenças entre género e cultura como determinantes do 

envelhecimento ativo. Esta situação levanta questões pertinentes em termos do 

envelhecimento ativo, tornando-se importante perceber as  caraterísticas da população 

idosa e do seu ambiente físico, social e cultural. Neste sentido, torna-se necessário e 

relevante realizar uma avaliação gerontológica multidimensional com o objetivo de 

avaliar as capacidades e necessidades das pessoas com 65+ anos a viver em casa; 

identificar a utilização e necessidade de serviços comunitários, traçar orientações para 

as políticas locais de promoção de envelhecimento ativo. Desta forma, será aplicado o 

Protocolo de Avaliação de Necessidades Comunitárias associadas ao Envelhecimento 

da População, é importante avaliar as capacidades dos indivíduos e os recursos 

comunitários, de modo a traçar políticas sociais e de saúde e planear serviços adequados 

às necessidades das pessoas idosas. Tendo em consideração a vulnerabilidade 

biopsicossocial da velhice, as pessoas idosas devem ser sistematicamente avaliadas 
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numa perspetiva global e multidisciplinar. A partir dos resultados da avaliação, deve –se 

elaborar um plano de intervenção de modo a providenciar serviços que correspondam às 

capacidades e necessidades das pessoas mais velhas, promovendo um envelhecimento 

bem-sucedido. Estabelece-se como objetivos analisar a capacidade funcional, cognitiva 

e socio-emocional em função das caraterísticas sociodemográficas da população em 

estudo, analisar as relações entre caraterísticas sociodemográficas e as dimensões do 

envelhecimento e avaliar a utilização e a necessidade capacitada dos serviços 

comunitários associados ao envelhecimento. Atualmente existe uma visão mais 

aprofundada sobre o envelhecimento saudável, sucedendo a interação das múltiplas 

influências no envelhecimento saudável manifesta-se no processo bio-psico-social. Este 

processo envolve estruturas sociais (género, idade, raça, cultura e nível sócio 

económico), individuais, características psicológicas, comportamentais e biológicas 

(metabolismo celular). As teorias Biológicas do envelhecimento realçam que o sistema 

imunitário ao longo da vida vai combatendo um número indeterminado de agentes 

agressores. Assim, no processo de envelhecimento essa “luta” torna-se menos eficaz, 

dando lugar à diminuição da imunidade, fator ao qual estão associados problemas 

cardiovasculares, inflamatórios, doença de Alzheimer e neoplasias. O envelhecimento 

ativo é um processo contínuo, onde os indivíduos de acordo com as suas necessidades, 

desejos e capacidades promovem a saúde, a participação e a segurança, potenciando 

desta forma a qualidade de vida. Neste sentido, o envelhecimento ativo tem em conta 

uma abordagem de curso de vida. A abordagem do envelhecimento ativo proporciona 

uma base para o desenvolvimento de estratégias locais, nacionais e globais sobre a 

população que está envelhecendo. 

 

 

 



 
 

            

 

               

Capitulo III - Tarefas desempenhadas ao 

longo do estágio 
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1.  Estágio 

 

Dia 26 de fevereiro de 2018, dei início ao meu estágio curricular no Centro de 

Acolhimento de São João de Deus pois para finalizar o curso de técnico superior 

profissional em gerontologia tem de se ter 750 horas em contexto de trabalho. Comecei 

por trabalhar 8 horas diárias,5 dias por semana mas acabei por também trabalhar aos 

sábados. 

A primeira semana de estágio foi de adaptação tanto minha aos utentes com dos utentes 

a mim. Nesta semana eu apenas observei qual era a estratégia de trabalho das 

funcionárias, auxiliando-as no que as mesmas me solicitavam. Realizei pequenas tarefas 

como limpeza dos quartos e móveis dos utentes; observei como eram realizados os 

procedimentos de higienização dos mesmos, como se processa o banho no leito e os 

banhos estão divididos em três a quatro banhos por dias, para realização do banho 

utiliza-se respectivos utensílios como refiro nas imagens (8,9,10,11). Cada utente tem, 

respectivamente, dias úteis para realização de banho geral, e nos outros dias faz-se a 

higienização diária como lavar o rosto, as axilas, e as partes íntimas dos utentes. 

O banho no leito faz-se após o despertar dos utentes, desejamos um bom dia e de 

seguida explicamos que vamos fazer a higienização; então começamos por encher uma 

bacia de alumínio com água morna e gel de higienização com ph neutro, para que não 

haja nenhuma reação alérgica. O procedimento do banho começa com a higienização do 

rosto, olhos e boca dos utentes, depois lava-se as axilas e as mãos, depois faz-se a 

higienização das partes íntimas do utente. Terminado a higienização procede-se ao 

vestir do utente. O banho que se designa por banho geral, realiza-se nos dias em que o 

utente toma banho geral do corpo. Se o utente for semi-dependente, nós auxiliamos no 

banho. O utente fica em pé e segura-se na barra de metal que tem para se apoiar 

enquanto nós, o lavamos. Começamos por ver a temperatura da água; a melhor forma de 

saber a temperatura certa de que o utente gosta, é, depois de avaliarmos a temperatura 

da água, colocamos no cotovelo do utente e perguntamos se está do seu agrado; assim o 

utente auxilia a escolher a temperatura desejada. Feito este procedimento começamos 

por deitar água primeiro nos braços e pernas do utente para que não se assuste pois com 

outra pessoa a dar-lhes banho, o medo de cair e afogar-se com água é imensa. É por isso 
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que se adota o procedimento de molhar os braços e pernas primeiro e só depois molhar 

o corpo e a cabeça. Feito isso começa-se por lavar a cabeça do utente, passando para os 

braços, peito zona íntima e as pernas e pés. Com o banho tomado temos de os secar bem 

pois eles não conseguem fazê-lo sozinhos corretamente e há risco de aparecimento de 

feridas se a secagem não for bem-feita. 

O banho geral com utente dependente é feito com o auxílio de uma cadeira própria para 

o banho desses utentes, como mostra a figura 2. O transporte do utente da cama para a 

cadeira é realizado por duas funcionárias visto que alguns dos dependentes já não têm, 

força tono muscular, e, para que não haja quedas. O procedimento do banho é o mesmo 

que o anterior, mas temos que ter mais cuidado com a temperatura da água para evitar 

queimaduras. O utente não consegue dizer-nos se a temperatura lhe agrada ou não. 

Temos de ser nós a testar a temperatura da água.  

 

 

 

 

 

 

Material para procedimento: 

 1 Toalha de rosto 

 1 Toalha de banho 

 Manápula de banho 

 Roupas de cama 

 Compressas 

 Gel de banho do utente ou Gel de banho da casa neutro 

 Roupas do utente 

 

 

Figura 2 -Cadeira de auxílio ao banho 
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Limitação na higienização  

Na higienização a grande limitação que temos com os utentes, é ver a temperatura da 

água, sobretudo quando o utente já não tem sensibilidade para testar a temperatura da 

água. Nesse caso começamos por água mais fria que morna e, se o utente se sentir 

desconfortável, vamos acrescentando água mais quente aos poucos. 

No decorrer do estágio já estava mais à vontade com os utentes e eles com a minha 

presença, e assim já pude auxiliar e realizar tarefas com auxílio das funcionárias como a 

muda de fraldas, o levante e a higienização dos utentes sempre com a supervisão das 

funcionárias. Pude desempenhar pequenas tarefas sozinha como a alimentação dos 

utentes dependentes. 

Nos dias que se seguem de estágio já estava totalmente à vontade com o ambiente e com 

os utentes e já pude realizar outro tipo de tarefas, tais como levar os utentes em cadeira 

de rodas à casa de banho sozinha, sem o auxílio das funcionárias, o que contribuiu 

muito para desenvolver as minhas aptidões e dar maior apoio às funcionárias. Também 

auxiliei nos banhos e ajudei a vestir os utentes. Quanto à área de enfermagem, dei apoio 

na administração dos medicamentos. Desempenhei todas as tarefas que me destinaram. 

Realizei todas as tarefas sozinha, sem qualquer apoio das auxiliares. Concretamente 

levar os utentes à casa de banho, por a mesa e dar auxílio onde e quando necessário. Já 

estava bem à vontade tanto com os utentes como no ambiente da entidade de 

acolhimento, já desempenhava toda e qualquer função sozinha, como habitualmente, 

das 8:00h às 9:30h é feia a higienização dos utentes e o seu encaminhamento para a sala 

de refeições para o pequeno-almoço. Também no pequeno-almoço colaborava com 

algum apoio essencialmente como procedimento da medicação como demostra as 

imagens (6,7), colaborava com alimentação aos utentes mais dependentes. 

 Na semana que decorre realizei com os utentes cortes e higienização das unhas; 

somente fiz cortes das unhas das mãos, os pés são as funcionárias que fazem para não 

haver complicações uma vez que as unhas dos pés são mais difíceis de cortar a seco, por 

isso se realiza nos dias dos banhos pois ficam mais moles para o corte e higienização 

das mesmas, realizei todas as funções que me foram propostas. Vendo que se torna com 

o passar do tempo um pouco monótono, pedi autorização à Drª Joana se eu poderia fazer 

algumas horas no turno da tarde, para também conhecer os procedimentos do mesmo, 
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ver e entender as duas, durante a tarde, decorre funções em que nós estagiárias podemos 

auxiliar e ter oportunidade de observar em trabalho mais minucioso. O turno da tarde é 

das 16:00 horas até as 22:00 horas. Começa-se por arrumar a loiça do lanche. Em 

seguida distribui-se a roupa dos utentes pelos respectivos armários e separa-se os 

pijamas e a roupa para o dia seguinte. Terminadas estas tarefas, procede-se a limpeza 

das salas de convívio. 

 Atividades desempenhadas: 

No horário entre as 10:00h e as 11:30h reparei que os utentes não têm qualquer 

ocupação ou atividade determinadas e que coincide com o horário de limpeza e 

higienização dos quartos dos utentes e das zonas comuns. De modo a integrar no nosso 

plano de estágio as atividades de animação foi-nos proposto o desenvolvimento de 

algumas tarefas no âmbito da animação sociocultural com os utentes. Em termos de 

calendário iniciei estas atividades na última semana do mês de março. 

Objetivo: aumentar a motricidade e agilidade dos membros superiores. 

 A maioria dos utentes já possui grandes limitações em termos de locomoção. Sendo 

assim, decidi realizar jogos e atividades com o objetivo de trabalhar a sua motricidade e 

agilidade dos membros superiores, jogos tais como: bowling; pinturas; etc, 

Seguidamente, os utentes dirigiam-se para a sala de convívio para realizar atividades de 

animação. Foi realizado um relatório bibliográfico sobre os utentes, se faziam perguntas 

sobre eles tais como: 

Nome: 

Idade: 

Data de nascimento: 

Profissão: 

Irmãos: 

Filhos: 
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 Podemos destacar que 90% dos utentes responderam, com clareza a todas as perguntas. 

Noutros havia confusão com o mês de nascimento e a sua idade. Nesta primeira 

atividade todos os utentes se mostraram empenhados. 

 Objetivo: O objectivo da atividade foi ter uma perceção inicial da sua memória para 

ajudar na elaboração de outras atividades. 

 Passei a ficar mais com os utentes na sala de convívio e pude realizar outro tipo de 

tarefas como ler um livro, fazer o dia do conto, auxiliar nas pinturas. Note-se que os 

livros que foram lidos e contados aos utentes, tive de os levar de minha casa, pois os 

livros que havia no centro já eram as histórias muito repetidas, por isso optei por levar 

histórias novas. 

Fiquei impressionada com alguns utentes pois os que julgava que não sabiam ler, afinal 

leram melhor que os outros utentes. Nesta tarefa eles empenharam-se com gosto, tendo 

uma utente a ter lido um livro todo em dois dias. Fizemos perguntas sobre a história que 

leram e a respetiva imagem, nesta atividade unimos a leitura com o gosto da leitura 

Todos mostraram satisfação em desenvolver esta atividade. 

Objetivos: neste contexto foi para avaliar a sua fonética linguística e visual; 

desenvolver a capacidade intelectual e cognitiva. 

Materiais: Livros de contos. 

A Figura 3 mostra exemplo de um livro que foi utilizado para sessão de leitura. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Livro de contos 



 

24 
 

Realizamos várias atividades com os utentes: 

1ª Atividade: 

Jogos da memória – Este jogo realiza-se com as imagens viradas para o idoso e de 

forma aleatória que lhes permitiam acharem o par. Após encontrados todos os pares, 

analisar qual foi o utente que encontrou mais pares de imagens, fazemos num papel à 

parte qual será o vencedor. Os idosos gostaram muito deste jogo. 

Objetivos: Concentração, Raciocínio, Estimular a memória;  

Materiais: Papel; Tinteiros; Tesoura; Cola quente; Cartão; imagens de animais, aos 

pares 

Resultados dos jogos: existiram algumas dificuldades, principalmente nos utentes com 

demências. Ainda assim, estes participaram de forma estimulada e empenhada 

2ª Atividade: 

Bowling (boliche) – Esta actividade foi realizado com latas de refrigerantes vazias, 

colocadas em pé umas sobre as outras na forma de um triângulo e cada idoso tinha que 

tentar derrubar as pirâmides de latas. Os utentes tinham três tentativas para derrubar 

todas as latas. Todos os utentes se sentiram muito entusiasmados com a participação 

nesta atividade. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora, flexibilidade e movimento; combater o 

sedentarismo; desenvolver as suas capacidades físicas. 

Materiais: Latas de refrigerantes; bolas. 

Resultados dos jogos: A atividade contou com a participação ativa dos utentes, que se 

mostraram muito disponíveis e encantados. A atividade foi realizada mesmo por utentes 

que diziam não ter pontaria para o jogo. O jogo foi realizado de forma contínua, em 

rondas, assim os utentes tinham oportunidade de realizar a atividade mais do que uma 

vez. 
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3ª Atividade: 

Pintura – Nesta atividade sugerimos a cada utente desenhos novos para pintarem com 

lápis de cor. Note-se que alguns dos utente haviam tido o primeiro contacto com lápis 

de cor no lar. O principal objectivo é estimular as atividades motoras. Havia sempre 

aqueles que gostavam de deixar tudo perfeito. A atividade foi bem aceita no geral, uma 

vez que se tratava de uma nova atividade, nunca antes realizada. 

Objetivos: Desenvolver a motricidade fina e também desenvolver o espírito criativo. 

Materiais: Imagens; lápis de cor e marcadores. 

Na figura 4 verifica-se o desempenho dos utentes na actividade de pintura.  

 

 

Figura 4 - Atividade de pintura 
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4ª Atividade: 

Adivinhas e Provérbios – levei um livro com adivinhas e assim pude conversar com os 

utentes sobre as mesmas, algumas já conhecidas por eles, outras nem por isso, alguns 

utentes entraram na onda, e começaram a ditar alguns provérbios populares. 

Atividade aceite com entusiasmo, pois representava uma viagem ao seu passado. 

Objetivos: Promover o espírito de grupo, como recorrer à memória coletiva de todos os 

utentes e estimular o domínio cognitivo. 

Materiais: Livros. 

 

5ª Atividade: 

Recortes e colagens – Nesta atividade sugerimos a cada utente que recortasse um 

desenho e o pintasse para que pudéssemos criar uma imagem 

Objetivos: Desenvolver a motricidade fina e também desenvolver o espírito crítico. 

Materiais: Imagens; lápis de cor, cola, tesoura, cartão 

Na figura seguinte mostra o conjunto de materiais utilizados para a realização da 

atividade, e a participação dos utentes. (não foi autorizado tirar fotos dos utentes) 

Figura 5 – Atividade de recortes e colagens 

Executei todas as tarefas que me destinaram sempre com a preocupação de não 

prejudicar ou atrapalhar o trabalho das funcionárias, sempre com respeito tanto com as 
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funcionárias quanto com os utentes, respeitando seus limites e limitações, procurei da 

melhor forma ser útil proporcionando alegria e descontração, Juntamente com as 

funcionárias fiz cada dia uma das tarefas que realizei ao longo do estágio. Comecei 

como todos os dias, a ajudar nos levantes e higienização dos utentes, levá-los para 

refeitório dar apoio na alimentação e no encaminhar dos utentes para a sala de convívio 

para assistir à missa, depois de todos instalados na sala de convívio, levanta-se a louça 

suja do pequeno-almoço e leva-se para a cozinha para ser lavada. Limpa-se as mesas, o 

chão e põe-se as mesas para o almoço como esta representada nas imagens tirada do 

refeitório abaixo, Depois disto, subimos para ajudar as outras funcionárias que ficaram a 

fazer as camas. Repartimos as tarefas que se seguem, uma funcionária lava as casas de 

banho, enquanto as outras uma varre o chão e tira os lixos das casas de banho e lixeiro 

do quarto e a outra limpa o chão.  

De salientar que os utentes têm uma dieta especial, que varia de acordo com prescrição 

médica tal como: 

 Sem gordura; 

  Sem sal;  

 Sopa passada meia pastosa, pois os seus problemas de saúde não lhes permite 

outro tipo de alimentos. 

No decorrer dos dias já quase no fim do estágio fiz esta semana a troca com a 

funcionária passei a fazer as camas com a outra funcionária, enquanto ela tinha a tarefa 

do refeitório, de seguida faz-se a limpeza e higienização dos quartos dos utentes os dois 

andares do edifício dois, aqui subdividimos a tarefa por todas como já havia referido 

anteriormente. 

Todas as tarefas que foram por mim realizadas, juntamente com todos os materiais e 

utensílios de banho, como também o refeitório onde se faz todas as refeições, estão 

ilustradas abaixo nas fotos: 

Nas primeiras fotos estão todos os utensílios do banho como podemos ver: 

 Armário de apoio a medicação nos horários das refeições; 

 Caixas de medicação dos utentes individuais; 

 Gel de banho pH neutro da casa; 
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 Iodo mercúrio para solução desinfeção; 

 Óleo de amêndoa para hidratação da pele dos utentes; 

 Carrinho de roupas de cama, toalhas de banho, rosto, manápula de banho, bacias 

para banhos no leito e saco para roupas sujas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Caixa de medicação Figura 6 – Armário de medicação  

Figura 8 – Solução desinfetante 
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As imagens foram tiradas por mim com autorização da direcção, lembrando que por 

motivos de salvaguarda os utentes e as famílias não autorizam que fotografe os rostos, 

por isso optei por tirar fotos dos membros inferiores, sem que degredasse a imagem do 

utente. 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Gel de banho PH neutro 

Figura 10 – Óleo para hidratação Figura 11 – Carrinho da roupa 
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1.1. Refeitório 

 

O refeitório do edifício 2 está localizado no rés de chão, tem amplo espaço para cada 

utente. As mesas têm funcionalidade com quatro utentes por mesa, cada utente tem o 

seu lugar destinado de acordo com sua mobilidade, como esta representado nas imagens 

abaixo. 

Figura 12 – Refeitório  



 

 

 

 

                 

 

 

            Capitulo IV - Sugestões de Melhoria 
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Ações a desenvolver 

É fundamental ter um horizonte, um sonho para lutar e caminhar para o desejável, 

contudo é importante valorizar as pequenas conquistas e, para operar a mudança, É 

importante atuar sobre as verdadeiras necessidades e problemas dos idosos, por isso esta 

metodologia é uma mais-valia pois são pessoas capazes de diferenciar esta nova era de 

envelhecidos, as pessoas ganham responsabilidade de ação, tornando a vida destes 

idosos nem que seja a por um dia mais alegre. Relacionando as práticas profissionais, a 

intervenção social e a Investigação -Ação Participativa, é fundamental compreender que 

todo o projecto foi elaborado por mim, por salientar através do estágio o quanto pouco é 

o tempo para que as funcionarias possa fazer qualquer que seja de actividades com os 

idosos, assim pensei e planeei um projecto social baseado na ausência de preenchimento 

do tempo livre com os idosos, uma vez que o lar de idosos onde estagiei tem duas 

animadoras socioculturais aproveitava a acção delas juntamente com outras entidades, 

como por exemplo: 

 Ação com centro de emprego, este tem diversos cursos de formação aproveitava 

este curso para dar um apoio nos lares de idosos, uma forma ajudar e criar um 

laço dos utentes com outras actividades e pessoas. Para que este plano venha a 

ocorrer o centro de emprego teria de praticar a ação social para com os lares. No 

centro de emprego poderíamos obter diversas acções de solidariedade para com 

idosos vejamos: 

 O curso de cabeleireiro e manicura faria uma vez por semana uma ronda nos 

lares, para o corte de cabelo, arranjar as unhas entre outras coisas. 

 Os aprendizes de jardinagem poderiam vir uma vez e trabalhar com os utentes 

dependentes no cuidar dos jardim fazer um trabalho comunitário com os 

utentes. 

 Os cursos de saúde poderiam vir pôr em práticas seus conhecimentos e vir fazer 

uma avaliação dos utentes. 

 Os cursos de marcenaria poderia vir construir peça juntamente com utentes e, 

assim, diversificarem o dia-a-dia deles. 

 As casas de músicas juntamente com seus alunos “crianças e jovens”, para 

passar um dia ou uma tarde de canto para com os utentes. 

 Os animais adestrados por pessoas capacitadas a este trabalho, solicitávamos 

um cachorro capacitado para o trabalho para vir fazer uma visita aos utentes.  
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 Há que respeitar a singularidade da pessoa, bem como adaptar a linguagem de forma a 

compreendermos e sermos compreendidos, tentando-se em todos momentos colocar-se 

no lugar do outro e ao mesmo tempo valorizando-o. A Investigação não é só uma 

metodologia que possibilita conhecer a realidade, permitindo um trabalho de 

proximidade com as pessoas e envolvendo-as, enquanto atores sociais, constrói um 

caminho de conservação efetiva e sólida. É necessário identificar, compreender e tomar 

consciência dos problemas e das necessidades que as pessoas mais idosas têm, 

perspectivando as competências, as redes de apoio e os recursos existentes para a 

resolução desses problemas e para o corrigir dessas necessidades, conseguindo uma 

transformação social e a participação das pessoas em ação social para contrariar o 

isolamento e a tristeza nos lares de idosos. 
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Conclusão 

 

 Os objetivos traçados no Plano de Intervenção foram superados com êxito, a 

readaptação do plano de Estágio e o acréscimo de atividades tornou a intervenção mais 

enriquecida e dinâmica, contribuindo para o envolvimento de todos os domínios. A 

nível de aprendizagens destaca-se o saber-se trabalhar em grupo. Lidar com pessoas 

com personalidades diferentes da nossa pode vir a ter o seu lado positivo como 

negativo, e foi necessário saber aceitar as divergências e, por vezes, saber ceder e saber 

ouvir opiniões diferentes. De maneira geral, considero que foi criada uma boa ligação e 

integração e a prova disso é visível pelo trabalho desenvolvido. Já se tem vindo a notar 

uma preocupação e uma valorização por parte de profissionais e pessoas com cargos e 

posições de destaque para o apoio a nível social, mais especificamente direcionados 

com o Envelhecimento. O estágio curricular permitiu aperfeiçoar competências, ganhar 

experiências, conhecer várias realidades e alargar horizontes. Como futura Técnica em 

Gerontologia encontrei o meu papel dentro da instituição, bem como, consegui 

esclarecer quais os âmbitos e áreas que mais se identificam e ajustam com os meus 

interesses e competências. As actividades desenvolvidas, ao longo do estágio basearam-

se nas expressões: motora, cognitiva, assim como jogos, contos, ilustrações “desenho”, 

adivinhas. E não só como também na alimentação, banho, medicação, higienização 

entre outras. Todos os detalhes do dia-a-dia foram essenciais para a avaliação final de 

todo o período de estágio, por minha autocrítica enquanto estagiária em processo de 

crescimento pessoal e profissional, bem como de todas as pessoas que diretas ou 

indiretamente estiveram ligadas ao período de estágio, desde a criação do projecto até à 

fase de avaliação e construção deste relatório de estágio. 

 O estágio curricular permitiu aperfeiçoar competências, ganhar experiências, conhecer 

várias realidades e alargar horizontes. Como futura Gerontóloga encontrei o meu papel 

dentro da instituição, bem como, consegui esclarecer quais os âmbitos e áreas que mais 

se identificam e ajustam com os meus interesses e competências. 
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Anexos 
  



 

 
 

Anexo I – Plano de Estágio 

 

 

 


