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“Não me rejeites no tempo da velhice; não me desampares, quando se for 

acabando a minha força.” Salmos 71:9 
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Resumo 

 

 

Realizei o meu estágio na Unidade Local de Saúde da Guarda, (ULSG) mais 

propriamente no serviço de Medicina B, no período compreendido entre 25 de fevereiro 

e 19 de junho de 2019, com a duração de 750 horas, do qual resultou o presente 

relatório de estágio. Neste documento, descrevo as atividades por mim desenvolvidas 

nesta Unidade de Saúde. 

Estruturei o relatório em três partes: na primeira, apresento a ULSG, procedendo à sua 

caracterização, localização, breve resenha histórica e, por fim, o seu funcionamento, 

visão e missão. Na segunda parte, exponho uma contextualização teórica sobre o 

envelhecimento ativo, passando pela ciência que estuda esse envelhecimento, a 

Gerontologia, concluindo com o tema da qualidade de vida na terceira idade. Na terceira 

parte descrevo as minhas atividades de estágio no serviço de Medicina B. Concluo este 

relatório com uma reflexão crítica.  

 

Palavras-chave: Estágio; Gerontologia; Pessoa Idosa; Envelhecimento.  
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   Introdução 

 

O atual Relatório inclui-se na Unidade Curricular de Estágio, que corresponde às 750 

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

no plano de formação do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) de Gerontologia 

da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico da 

Guarda. Este documento tem como finalidade apresentar, descrever, analisar e refletir 

sobre o contexto onde decorreu o estágio, as principais ações ou atividades 

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

O estágio decorreu no Hospital Sousa Martins (HSM), na Guarda, mais propriamente no 

serviço de Medicina B da sua Unidade Local de Saúde, entre 25 de fevereiro de 2019 a 

15 de junho de 2019. Os utentes da Instituição que constituíram o público-alvo tinham 

idades compreendidas entre os 65 e os 98 anos.  

Em relação às atividades desenvolvidas, seguiram-se as linhas de ação definidas no 

Plano de estágio. Assim, com a supervisão da Enfermeira Marta Morgado foram, 

realizadas atividades de higiene diária dos utentes e higienização das instalações e, 

sempre que possível, apoiaram-se os colaboradores da Instituição nos cuidados de saúde 

aos utentes.  

O estágio comportou diversas atuações, nomeadamente, o auxílio aos utentes mais 

dependentes nas suas atividades de vida diária (AVD), tais como a higiene pessoal e a 

alimentação. 

Foram sugeridas e realizadas, atividades de animação sociocultural, lúdico recreativas e 

ocupacionais tais como a expressão plástica, dramática e musical. Salienta-se que as 

atividades referentes à animação de idosos tiveram o acompanhamento e supervisão da 

técnica de animação sociocultural da Instituição. 
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Capítulo I – A Unidade Local de Saúde da Guarda 
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1. Caracterização da instituição de Acolhimento  

 

Neste primeiro capítulo apresento a Unidade Local de Saúde da Guarda (ULSG), 

estrutura onde realizei o estágio. Dado que esta instituição está sediada na cidade da 

Guarda, faço uma breve apresentação da cidade. De seguida, exponho a visão e missão 

vigentes na ULSG. Por fim, caracterizo e apresento, o funcionamento do serviço de 

Medicina B, onde desenvolvi as minhas atividades.  

 

        1.1. O concelho da Guarda
1
   

 

O concelho da Guarda localiza-se na região da Beira Alta, mais concretamente, entre o  

Planalto Guarda – Sabugal e a Serra da Estrela. Faz fronteira com os concelhos de 

Pinhel, Sabugal, Manteigas, Belmonte e Celorico da Beira, com os quais confina, a 

nascente. Conta com bacias hidrográficas de elevado grau de importância tais como os 

rios Mondego, Zêzere e Côa.  

Neste concelho há um total de 42 541 habitantes
2
, sendo um dos maiores de Portugal, 

com 43 freguesias. 

 

       1.2. História da ULSG 

 

No século XIX, devido à proliferação da tuberculose, que abrangeu toda a população, o 

Dr. Sousa Martins considerou necessário criar uma unidade de cuidados que combatesse 

esta epidemia. Em virtude de a cidade da Guarda possuir um clima de “ares frescos”, foi 

o local privilegiado para a criação dessa unidade.   

                                                           
1 Na realização deste ponto segui de perto a informação referente ao município da Guarda 

disponível no endereço https://www.mun-guarda.pt/Portal/concelho.aspx.  

2 Segundo Censos 2011.  
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O médico Sousa Martins conseguiu, com a edificação de um sanatório de montanha, 

mobilizar certas entidades oficiais e pessoas importantes da cidade da Guarda, para a 

criação de instituições assistenciais com vista aos mais necessitados.  

Em sua honra e pela sua dedicação à causa da tuberculose, veio a ser dado a esse 

sanatório o nome de “Sousa Martins”.  

Felizmente houve evolução nos estudos da doença e com a descoberta dos antibióticos 

foi diminuindo a incidência da tuberculose na população. Assim, os doentes passaram a 

ter a possibilidade de fazer tratamentos em casa e a existência do sanatório deixou de 

ser pertinente.  

Nas últimas décadas, o Hospital Sousa Martins (HSM) funciona como hospital distrital 

com múltiplas especialidades.  

No ano de 2008, foi construída a Unidade Local de Saúde da Guarda tendo como 

atividade principal a prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e 

continuados.   

 

1.3. Funcionamento da ULSG 

  

A Unidade Local de Saúde da Guarda, Entidade Pública Empresarial, está situada no 

parque da Saúde da Guarda, Avenida Rainha D. Amélia 6300-857 Guarda, identificada 

por ULSG, conforme referido no Decreto-lei nº 558/99, de 17 de Dezembro, Artigo.1.  

A sua estrutura está apresentada no respetivo Organograma. (Anexo II) 

  

     1.3.1. Visão  

       

A ULSG constitui-se como uma referência de prestação de cuidados de saúde de 

excelência, integrados e coordenados, promovendo e desenvolvendo a formação e a 

investigação na área da saúde.   
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1.3.2. Missão  

 

A missão da ULSG centra-se na promoção da saúde e na prevenção e tratamento da 

doença, de forma integrada, coordenada e humanizada, no tempo adequado e com 

efetividade e qualidade à população da sua área de influência, de acordo com as 

melhores práticas, procurando a obtenção de ganhos em saúde em parceria com os 

doentes e contribuindo para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
3
   

 

1.4. Caraterização do serviço da Medicina B 

 

No serviço da Medicina B, constituído por 11 quartos e 42 utentes havendo quatro 

utentes por quarto. A maioria dos utentes são dependentes, havendo um pequeno 

número de utentes independentes. No que concerne aos que são dependentes, alguns 

destes apresentam variadas patologias entre as quais as degenerativas e demenciais tais 

como o Alzheimer, um termo genérico que carateriza síndromes de etiologias diversas, 

cujo aspeto fundamental consiste na deterioração intelectual adquirida devido a uma 

causa orgânica não específica (Sequeira, 2010: 90). O autor referencia que esta doença 

surge na sequência de uma doença cerebral de natureza crónica e progressiva em que o 

indivíduo apresenta perturbações de múltiplas funções corticais cuja função primordial 

consiste no comprometimento da memória associada ao comprometimento do 

pensamento abstrato e ao julgamento (adaptado de Sequeira, 2010). A demência 

apresenta-se como um estado de deterioração de vários domínios da vida mental sendo 

esta patologia heterogénea, ou seja, todos os doentes são afetados de modos diferentes. 

Assim, no contexto da ULSG, existem diversos utentes com níveis de demência 

diferentes, sendo igualmente afetados em diferentes domínios cerebrais. 

 

                                                           
3 Informação disponível em http://www.ulsguarda.min-

saude.pt/category/institucional/missao.   
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Capítulo II – Contextualização teórica 
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2.  Envelhecimento Ativo e Qualidade de Vida na Terceira Idade  

  

 Neste segundo capítulo apresento uma análise da evolução demográfica em Portugal, 

com especial ênfase na cidade da Guarda. Faço, também, uma análise comparativa com 

a realidade de São Tomé e Príncipe e analiso o tema do envelhecimento, o surgimento 

da ciência que estuda o envelhecimento, a Gerontologia, e, ainda, o envelhecimento 

ativo e a qualidade de vida. 

O envelhecimento carateriza-se como uma fase de declínio funcional e pode ser 

compreendido segundo Spirduso, (citado por Ribeiro e Paúl, 2012:72) como o conjunto 

de processos inerentes a todos os seres vivos e que se expressa pela perda de 

capacidade de adaptação ao meio e pela diminuição das capacidades funcionais. 

Todavia, há diferentes visões sobre este processo e, assim, podemos compreender que 

ele também se traduz na conjugação do fator temporal do passar do tempo com aspetos 

biopsicossociais do indivíduo (Osório, 2007:12). Do ponto de vista dos autores, o 

envelhecimento, não é forçosamente acompanhado por patologias, existindo em muitos 

casos um envelhecimento fisiológico sem enfermidades, contudo, o declínio funcional é 

inegável, não significando isso que este período não seja capaz de ser acompanhado por 

uma vida plena. De acordo com vários autores a velhice pode ainda ser o apogeu de 

uma vida se o indivíduo for capaz de continuar a construir a sua vida futura e de projetar 

ambições.    

A qualidade de vida na velhice é definida pela Organização Mundial de Saúde (1994) 

como a perceção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto de cultura e no 

sistema de valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações, ou seja, está relacionada com o grau de satisfação subjetiva que 

a pessoa sente pela vida e é influenciada por todas as dimensões da personalidade, 

nomeadamente, física, psicológica, social e espiritual. 

Segundo vários autores o termo “qualidade de vida” surgiu na literatura médica pela 

primeira vez na década de 30 do século XX, com o intuito de criar uma definição e por 

consequente uma avaliação. Já nos anos 50 do século XX, a evolução tecnológica levou 
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os investigadores a dar mais ênfase ao campo da saúde, educação e economia (Sampaio, 

2007).  

O conceito de qualidade de vida, segundo (Leal, 2008), é algo difícil de definir devido à 

complexidade do tema, à sua ambiguidade e também à diferenciação das culturas e 

épocas. No entanto,, podemos afirmar que ter qualidade de vida não se refere somente à 

ausência de doenças.   

A designação “qualidade de vida” é caracterizada pela sua generalidade e pela 

abrangência de uma variedade de condições que podem afetar a perceção do indivíduo, 

como sentimentos e comportamentos relacionados com o seu funcionamento diário, 

incluindo, mas não se limitando, à sua condição de saúde e às intervenções médicas 

(Seidl & Zannon, 2004; Oliveira, 2009)  

A qualidade de vida, que está relacionada com a saúde, é considerada a mais importante 

pela maioria dos indivíduos, apesar de hoje em dia já se ter a noção de que não é só o 

fator saúde que influência a qualidade de vida. (Sampaio, 2007).  

Já Fleck, (1999) afirma que há consenso em três caraterísticas sobre o conceito de 

Qualidade de Vida, são elas:   

• Subjetividade;  

• Multidimensionalidade;  

• Presença de dimensões positivas e negativas.  

A subjetividade, está relacionada com a perceção das pessoas; a multidimensionalidade, 

abrange dimensões físicas, psicológicas e sociais; por fim, as dimensões positivas, 

referem-se à autonomia e independência e as negativas, à dependência e à perda de 

autonomia.  
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  Figura 1- qualidade de vida nos idosos 

 

2.1. Caracterização demográfica da população portuguesa 

  

Portugal surge como o sexto país mais envelhecido do mundo (Population Reference 

Bureau, 2010). Com efeito, de acordo com os Censos 2011, é visível a acentuação do 

envelhecimento demográfico com 19,4% de população idosa (com idade igual ou 

superior a 65 anos); 14,89% da população é jovem, com idades iguais ou inferiores a 14 

anos. A esperança média de vida à nascença é de 79,2 anos. Para além disso, é visível a 

presença maioritária do género feminino com 58% na faixa etária referente aos idosos e 

no género masculino (42%), levando assim à “feminização” do envelhecimento, desde 

1900, na sociedade portuguesa.  

 Com base nestes dados, foram feitas previsões para 2050, que apontam para uma taxa 

de 35,72% de idosos, 14,4 % de crianças e jovens e a longevidade rondará os 81 anos, 

mais concretamente 84,1 anos para o género feminino e 77,9 anos para o género 

masculino.   

 Na realidade portuguesa é ainda de sublinhar que muitas destas pessoas vivem sozinhas 

ou com outros idosos, frequentemente num papel de cuidador. A maioria dos adultos 

idosos portugueses apresenta baixo nível de escolarização. Adicionalmente, idosos 

portugueses têm, em geral, baixos rendimentos e apresentam maior risco de pobreza 

(INE, 2012b; Rosa, 2012).   

 

 2.1.1. Envelhecimento na Cidade da Guarda  
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A cidade da Guarda é a cidade mais alta de Portugal. Situando-se no centro do País, mais 

especificamente na Beira Interior Norte, de acordo com as classificações do Instituto Nacional 

de Estatística (INE) presentes no seu sítio oficial. O conselho da Guarda alberga 42126 

indivíduos segundo os dados estatísticos desta instituição (INE) em 2011, 8654 desses 

indivíduos apresentam idade igual ou superior a 65 anos, representando 20.5% do total da 

população que reside no conselho da Guarda. Porém, podemos verificar que a População sénior 

tem vindo a aumentar gradualmente no período de 10 anos, segundo a Tabela 1.  

   

 

Tabela 1- Dados da população egitaniense 

Fonte: INE Sensos de 2001-2011 

Anos  0-14  15-64  65+  Total  

     

2011  5702  27770  8654  42126  

2010  5883  28105  8627  42615  

2009  6163  28308  8518  42989  

2008  6128  28461  8471  43060  

2007  6256  28551  8406  43213  

2006  6378  28558  8436  43372  

2005  6489  28591  8439  43519  

2004  6556  28631  8410  43597  

2003  6643  28697  8334  43674  

2002  6704  28735  8349  43788  

2001  6830  28719  8282  43831  

  

Também podemos verificar na Figura 2, que desde 1960 até 2011 houve um aumento da 

taxa de envelhecimento. Em 1960, o índice apresentado era de 30.1% e em 1981 o 

índice de envelhecimento era de 66.0%, ou seja, houve um aumento de 35.9%.   
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Em 2001, a Guarda apresentava um índice de envelhecimento de 119.9%, tendo havido 

um aumento de 53.9% desde a avaliação anterior. Em 2011 foi feito um último estudo e 

verificou-se um aumento de 32.2%, ficando a cidade da Guarda com um índice de 

envelhecimento de 152.1%.   

 

Figura 2 - Índice de Envelhecimento do Município da Guarda (Censos) 

Fonte: https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela 

 

2.1.2. A transição demográfica na Guarda 

 

A estrutura etária da população portuguesa e egitaniense sofreu grandes modificações 

ao longo deste último século. 

Podemos compreender o modelo de transição demográfica como uma teoria que a 

Demografia utiliza para caraterizar o comportamento de determinadas populações num 

dado período de tempo, assim, este cenário de transição é marcado por três pilares 

fundamentais, sendo o primeiro o aumento drástico da esperança média de vida, de 

seguida a descida da natalidade e fecundidade e por último os movimentos migratórios 

(Osório, 2003:23), deste modo, os dois primeiros fatores revelam-se importantes na 

caraterização do modelo de transição demográfica. Porém, os fluxos migratórios 

destacam-se na caraterização das dinâmicas demográficas, como sendo uma variável 

preponderante e extrínseca ao modelo, pois além das variáveis fisiológicas que são 

abordadas no modelo, analisa as variáveis comportamentais de um modo complementar 

com a finalidade de tornar a análise desta transição mais completa.   
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 O modelo de transição demográfica adaptado à cidade da Guarda assume ao longo do 

seu desenvolvimento quatro fases marcadas, sobretudo, por equilíbrios e desequilíbrios 

entre as variáveis fisiológicas. 

O início das alterações na demografia egitaniense regista-se no século XX, e numa 

primeira fase, até à década de 30 do mesmo. Esta fase constitui verdadeiramente a 

primeira etapa da transição demográfica. Marcada sobretudo numa fase inicial pelo 

equilíbrio fisiológico entre a mortalidade (elevada) e a natalidade (elevada), na qual o 

crescimento natural se revela pouco expressivo. Já numa segunda fase, em meados da 

década de 30, dá-se a quebra da mortalidade pela melhoria das condições de higiene e 

dos serviços de saúde (consultar Tabela 1). Todavia, esta era ainda um pouco irregular 

pois os surtos epidemiológicos tinham consequências significativas na mortalidade. De 

notar que durante este período a natalidade foi significativamente elevada apresentando 

no período entre 1931-1940 uma taxa de crescimento natural de 12.6%, registando-se 

assim saldos naturais francamente positivos. Contudo, esta realidade era um pouco 

invertida pela emigração que se sentia nesta época com uma taxa de migração de -3.1%, 

em virtude da grande crise económica dos anos 30 (Nazareth, 1979:143). Portanto, 

estamos perante uma fase cuja modernização demográfica, revela-se eminente e cuja 

taxa de crescimento efetivo apresenta os valores mais altos (9.5%) em relação aos anos 

posteriores, na qual a taxa de crescimento efetivo acaba por apresentar valores negativos 

nas décadas conseguintes (adaptado de Nazareth, 1979:142). 

 

 

Tabela 2- Taxa bruta de mortalidade 1930-1970 

Fonte: Nazareth (1979: 119) 

% 1929/32 1939/42 1949/52 1959/62 1969/72 

Guarda 19.9 18.3 16.6 12.1 13.2 

 

 

A transição para a segunda metade do século XX marca o verdadeiro início da mudança 

demográfica portuguesa fruto de inúmeras circunstâncias externas tais como: a 
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introdução de métodos contracetivos, o aparecimento da pílula, e a mudança de 

comportamentos e atitudes nomeadamente pela vulgarização do divórcio, o ganho de 

direitos por parte da mulher e a sua inserção no mercado de trabalho. Como 

consequência, a natalidade diminui drasticamente, já a mortalidade continua a diminuir 

sustentadamente e a esperança média de vida apresenta ganhos significativos. Contudo, 

à semelhança da fase anterior, os fluxos migratórios passam a ser desfavoráveis nesta 

cidade, existindo uma discrepância muito maior entre 1951-1960 havendo uma taxa 

migratória correspondente a -18.2% e um crescimento natural de 10.8% resultando num 

crescimento efetivo de -8.6%, já entre 1961 e 1970 os valores de todas as variáveis 

agravam-se, na qual a taxa migratória é de -34,6% e o crescimento natural de 6.4% 

resultando num crescimento efetivo de -28.2%. Porém a taxa migratória tem um 

pequeno aumento pela chegada dos retornados das colónias portuguesas da guerra do 

ultramar depois do fim do regime salazarista (adaptado de Nazareth, 1979:142).  

 Neste momento começamos a verificar indícios um pouco significativos do 

envelhecimento eminente da população sobretudo graças à emigração que apresenta um 

peso preponderante para o crescimento efetivo sobretudo nas décadas que se sucedem, 

bem como a melhoria dos serviços de saúde. Paralelamente a este cenário regista-se 

uma mudança epidemiológica, ou seja, já não se morria por causas infetocontagiosas tão 

facilmente pois os avanços da medicina e da saúde das populações em geral eram já 

exuberantes em relação aos que existiam durante a primeira metade do século XX. 

Nesta época já existiam mais cuidados de saúde e de acompanhamento social, mas com 

o aumento da esperança média de vida e consequente aumento do número de indivíduos 

acima dos 65 anos, surgiram outras doenças tais como doenças degenerativas, em 

grande medida relacionadas com o aumento da longevidade. 

Deste modo, finalizamos a segunda fase da transição, sobretudo caraterizada pela 

quebra inicial da mortalidade e mais tarde da natalidade, sendo que no período marcado 

pelo seu desequilíbrio, houve um grande surto demográfico, resultado dos grandes 

níveis de natalidade e dos baixos níveis de mortalidade sobretudo infantil (consultar 

Tabela 3).  

 

Tabela 3- Evolução da taxa de mortalidade infantil 1930-1970 

Fonte: Nazareth (1979: 121) 
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%.  1939/32  1939/42  1949-52  1959/62  1969/72  

Guarda  168.2  145.3  102.0  92.0  58.8  

 

Entre as décadas de 80 e 90 do século XX, a Guarda inicia a terceira fase da transição 

marcada, sobretudo, pelo novo equilíbrio fisiológico semelhante ao da primeira fase, 

porém ambas as variáveis apresentam níveis muito baixos.  

 No limiar da década de 90, a Guarda enquanto cidade, apresenta-se já como uma região 

demograficamente duplamente envelhecida, em consequência das dinâmicas observadas 

quer na natalidade quer no aumento da esperança média de vida (consultar Gráfico 2). 

Em contrapartida e contrariando todas as tendências verificadas na análise da transição 

até a meados de 90 a Guarda apresenta um saldo migratório positivo, porém este cenário 

não se mantem, sendo que decresce acentuadamente logo após ao ano de 2000 

(consultar Gráfico1). 
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Gráfico 1- Crescimento Natural Efetivo e Migratório 2001-2011 

Fonte: Pordata 

 

 A cidade da Guarda, comparativamente com outras regiões portuguesas, começa a 

demonstrar comportamentos demograficamente preocupantes nomeadamente ao nível 

da migração com a consequente diminuição da população jovem que tem vindo a sair da 

cidade a um ritmo repentino, quer para regiões litorais do país, quer para outros países 

da europa. Assim a emigração nesta cidade assume um papel preponderante nos níveis 

de natalidade futuros comprometendo, em grandes proporções, o reposicionamento de 

gerações contribuindo para um inverno demográfico mais acentuado. A população da 

Guarda apresenta-se envelhecida, e podendo vir a tornar-se socialmente insustentável e 

dependente, sendo estes os grandes problemas que se colocam no futuro para esta região 

(Gráfico 2). 
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Gráfico 2- Taxa bruta de natalidade 1981-2016 

Fonte: Pordata 

 

 2.1.3. Análise comparativa do Envelhecimento em Portugal e em  São 

Tomé e Príncipe 

 

Tendo como ponto de partida a minha nacionalidade São-tomense, apresento de seguida 

alguns aspetos relevantes sobre o envelhecimento neste país. 

São Tomé e Príncipe é um pequeno país insular, situado no Golfo da Guiné, a cerca de 

300 km da costa ocidental do continente africano. O arquipélago é constituído pela ilha 

de São Tomé e pela ilha do Príncipe, representando no seu conjunto um total de cerca 

de 1000km2.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9_e_Pr%C3%ADncipe
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Segundo os dados do Recenseamento Geral da População e Habitação de 2011, estima-

se a população de São Tomé e Príncipe em 178.800 habitantes, dos quais 51 por cento 

são mulheres e 49 por cento homens. A população jovem (0-14 anos) representa 42,1 

por cento, enquanto 53,7 por cento corresponde ao grupo etário dos 15-64 anos. 

 

 Distribuição etária em São Tomé e Príncipe 

 0-14 anos: 42,47% (homens 42.660/mulheres 41.234) 

15-24 anos: 20,33% (homens 20.358/mulheres 19.808) 

25-54 anos: 30,66% (homens 29.728/mulheres 30.829) 

55-64 anos: 3,7% (homens 3.342/mulheres 3.959) 

65 anos e mais: 2,85% (homens 2.506/mulheres 3.117)  

 

Tabela 4 Resultados comparativos da população portuguesa e São-tomense 

 População ≥ 65 anos Percentagem 

Portugal 10 561 614 2 048 954 19,4% 

Guarda 26 565  8 873 15,1% 

S. Tomé e 

Príncipe 

178 800 5 095 2,85% 

 

Sabendo que em Portugal há 10 341 330 pessoas das quais 2 048 954 (19,4%) são 

idosas e que em São Tomé e Príncipe há 178 800 pessoas, das quais 5 095 (2,85%) são 

idosas, pode-se concluir que Portugal tem uma realidade muito diferente sendo, por 

isso, considerado um dos países mais envelhecidos da União Europeia, com cerca de um 

quarto da população envelhecida, ou seja, com mais de 65 anos. 

 

2.2. Envelhecimento  

 

O envelhecimento consiste num processo que ocorre durante o percurso de vida do ser 

humano, provocando no organismo modificações biológicas, psicológicas e sociais. O 
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declínio funcional revela-se mais acentuadamente depois dos 60 anos, porém, não 

significa a perda total ou a falência das capacidades físicas ou psíquicas podemos 

compreender que os comportamentos caracteristicamente relacionados com os seniores 

referem-se à imobilidade e à passividade, com reduzida atividade física  (Ribeiro e 

Paúl, 2012:74), formando deste modo, determinados tipos de estereótipos comummente 

demonstrados pela sociedade os quais caraterizam este extrato populacional. O 

envelhecimento, segundo (Jacob, Luís (2005), é um processo biológico, progressivo e 

natural, caracterizado pelo declínio das funções celulares e pela diminuição da 

capacidade funcional, que é vivido de forma variável consoante o contexto social de 

cada indivíduo. 

Portanto, o envelhecimento é um processo normal, gradual e universal, ou seja, implica 

um conjunto de transformações que ocorrem em todos os tempos nos seres humanos 

com a passagem do tempo. Este processo é Irreversível pois apesar de todos os avanços 

das ciências ainda nada impede ou reverte o processo de velhice.  

Segundo Sequeira (2010), o envelhecimento da sociedade é uma realidade inevitável, 

consequência do aumento da esperança média de vida, trazendo consigo elevados 

índices de dependência associados ao agravamento da morbilidade anteriormente 

adquirida e a uma maior predisposição à vulnerabilidade.   

A manutenção da capacidade cognitiva é, para Ramos (2003), citado por Silva, Oliveira, 

Paulo, Malagutti, Danzini e Yassuda (2011), importante para a promoção da 

independência e autonomia do idoso, tendo em conta que a cognição e a sua 

funcionalidade são potencialmente modificáveis, pois a plasticidade cognitiva continua 

no envelhecimento e que quando estimulados, os idosos podem melhorar o desempenho 

em tarefas cognitivas.   

O envelhecimento também é único, individual e heterogéneo, uma vez que depende da 

integração de fatores internos (como o património genético) e externos (como o etilo de 

vida). Por exemplo, o sedentarismo, pode originar um conjunto de problemas 

fisiológicos e psicossociais, sendo errado atribuir as causas do declínio funcional 

exclusivamente ao processo de envelhecimento, quando a verdadeira causa reside no 

desuso e na inatividade que o idoso apresenta. 

Para Ortiz, Ballesteros e Carrasco (2006), o envelhecimento é um processo adaptativo, 

lento e contínuo que traz consigo uma sequência de alterações marcadas por fatores 
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biológicos, psicológicos e sociais podendo-se falar em envelhecimento biológico, 

psicológico e social. 

O Envelhecimento biológico, traduz as transformações que ocorrem nos sistemas que 

diminuem progressivamente a eficiência de funções orgânicas e, diminuem a 

probabilidade de sobrevivência como por exemplo a diminuição da densidade óssea, a 

flacidez da pele, perda de cabelo, e surgimento de cabelo branco. 

O Envelhecimento psicológico, refere-se à evolução dos processos cognitivos como a 

inteligência, a memória, a aprendizagem, a criatividade, e a competências 

comportamentais e emocionais que permitem à pessoa ajustar-se às modificações que 

ocorrem com o avanço de idade. 

O Envelhecimento Social, diz respeito ao desempenho de papéis sociais ajustados à 

sociedade em que a pessoa se insere e caracteriza-se pela mudança de papéis que 

implicam a perda de alguns, como o profissional, e o ganho de outros, nomeadamente, o 

de avós. 

  Segundo Sequeira “O envelhecimento, está associado a um conjunto de alterações biológicas, 

psicológicas e sociais que se processam ao longo da vida, pelo que é difícil encontrar uma data a 

partir da qual se possam considerar as pessoas «velhas»” (Sequeira, 2010: 31).  

O paradigma positivo da “terceira idade” assenta nas novas abordagens do envelhecimento ativo 

que visa melhorar o bem-estar físico, social e mental com o objetivo de aumentar a longevidade 

e com qualidade de vida. O fenómeno do envelhecimento passa a ser objeto de estudo de 

diversas ciências que apresentam diversas propostas teóricas, metodológicas e empíricas 

explicativas do processo de envelhecimento.  

 A Gerontologia surge como a ciência que estuda o processo de envelhecimento nas suas 

múltiplas dimensões. Sequeira apresenta várias propostas teóricas para explicar o processo de 

envelhecimento tais como: Ecológica, Geodinâmica e do Desenvolvimento (Sequeira, 2010: 

11).  

  Para a Teoria Ecológica, o processo de envelhecimento é o resultado da interação entre um 

determinado património genético e o ambiente a que o sujeito se encontra exposto. A Teoria 

Geodinâmica defende que o processo de envelhecimento tem por base a Teoria Geral dos 

Sistemas em que a dinâmica do envelhecimento constitui um processo que resulta de uma série 

finita de mudanças que levam à desordem e a estruturas ordenadas de maior diferenciação. A 

Teoria do Desenvolvimento considera que as mudanças relacionadas com a idade são explicadas 
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numa perspetiva de ciclo de vida, de acordo com as diferentes análises interdisciplinares, 

existindo uma inter-relação entre o funcionamento sensorial e o funcionamento cognitivo.  

 Relativamente ao envelhecimento demográfico das populações humanas há vários fatores que 

concorrem para o envelhecimento, nomeadamente o declínio da mortalidade, melhoria das 

condições de vida, aumento da esperança de vida à nascença, migrações internacionais, entre 

outros 

 

2.2.1. Velhice 

 

A velhice é considerada a terceira idade da vida humana sendo habitualmente associada à queda 

de força e degeneração do organismo.  

Muitos autores consideraram a velhice uma enfermidade crônica comum a todos os humanos. 

Para Aristóteles, por exemplo, a velhice era como “uma doença natural”. 

A velhice é, porém, muito subjetiva e complexa, pois além de ser uma etapa natural pela qual 

todas as pessoas vão passar, ela não é o final mas sim o começo de mais uma etapa da vida. 

Apesar da alteração da perceção da pessoa idosa podem ser observadas certas mudanças físicas 

que tendem a ser graduais ou progressivas tais como: 

 Aparecimento de rugas; 

 Perda da elasticidade da pele; 

 Diminuição da força muscular;  

 Aparecimento dos primeiros cabelos brancos; 

 Queda de cabelos; 

 Redução da capacidade auditiva; 

 Alteração dos reflexos, entre outras. 

 

     2.2.1.1. Tipos de Doenças mais Comuns na Velhice 

 

 Enfarte e angina em 11,8% do total de pessoas doentes na terceira idade. 
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 Acidente vascular Cerebral (AVC) em 9,9% de pessoas na terceira idade — A 

doença cerebrovascular além do derrame (AVC), também tem outras formas menos 

dramáticas, mas que também prejudicam a autonomia do idoso. 

 Diabetes mellitus com 5,9% na população idosa — Com o envelhecimento da 

população e hábitos na alimentação errados, espera-se um aumento cada vez maior do 

número de diabéticos. 

 Enfisema pulmonar e bronquite crônica com 5,6% — Como consequência do 

tabagismo, grande parte dessas ocorrências vem sendo direcionada para o sexo feminino 

atualmente. 

 Mal de Alzheimer e outras demências com 4,2% — Número cada vez maior 

de idosos que sofre dessa doença também estas relacionadas com os hábitos, meio 

ambiente e alimentação. 

 Perda de audição com 3,3% — Esta é uma condição crónica. Algumas pessoas 

perdem a audição com a idade, e o aparelho de audição pode ajudar muito na 

reintegração dessas pessoas na sociedade.  

 Falando em AVC, trata-se de uma síndrome clínica caracterizada por sinais e sintomas 

neurológicos deficitários, de acomodação aguda e com uma durabilidade superior a 24 

horas, secundários à perda focal de função cerebral, causada por um distúrbio na 

circulação cerebral, que pode ser de origem hemorrágica ou isquémica (Tuna & Pereira, 

2007 citado por Rocha 2008).  

 

O AVC é uma situação de emergência médica e todos os doentes devem ser observados 

num hospital (Martins, 2002). As lesões cerebrais causadas são provocadas por um 

enfarte (devido a isquemia) ou por uma hemorragia, resultando no comprometimento da 

função cerebral (Martins, 2002). Assim sendo, são tradicionalmente considerados dois 

tipos de AVC:  
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- Isquémico: Fornecimento inadequado de sangue a uma parte do cérebro como 

resultado de um baixo fluxo sanguíneo, trombose ou embolismo associado a doenças 

dos vasos sanguíneos, coração ou sangue;  

- Hemorrágico: Hemorragia espontânea dentro ou fora da substância do cérebro. 

A presença de danos neurológicos pode originar défices a nível das funções motoras, 

sensoriais, comportamentais, percetivas e da linguagem. Os défices motores são 

caracterizados por paralisias completas (hemiplegia) ou parciais/incompletas 

(hemiparésia) no hemicorpo oposto ao local da lesão que ocorreu no cérebro (Tuna & 

Pereira citado por Rocha 2008). 

 

2.2.2. Unidades de Cuidados Continuados 

 

Grande parte, dos doentes que sobrevivem a um AVC, vêem-se confrontados com a 

incapacidade para realizar o autocuidado e para a realização das atividades de vida 

diárias e, acabam quase sempre por requerer a presença constante de uma pessoa 

(Hesbeen, 2003). A forma como a dependência gerada vai ser vivida pelo doente e pela 

família dependerá do modo como a própria doença é aceite e vivida, bem como a 

configuração relacional prévia à doença, nomeadamente no que diz respeito à vivência 

do dinamismo dependência-autonomia e individualidade-coesão familiar (Martins, 

2002). Toda a família terá de mudar, mesmo que parcialmente, as suas atividades e 

rotinas (Hesbeen, 2003).  

Atualmente, os serviços de saúde já têm uma grande preocupação no acompanhamento 

dos doentes/famílias no momento da alta, incluindo a família para o plano de 

tratamento/reabilitação do doente (Martins, 2002). Num passado não muito longínquo, e 

durante muitos anos, eram as instituições de saúde, concretamente os hospitais, que 

dominavam a prestação de cuidados de saúde às populações em geral e em particular às 

famílias (Martins, 2002). Atualmente existem Unidades de Cuidados Continuados que 

respondem a essas necessidades e facultam a esses idosos atividades específicas para 

ajudar à sua recuperação nomeadamente na área da cognição. 
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2.2.3. Cognição e envelhecimento 

 

Quando ouvimos a palavra “envelhecimento” muitas vezes a associamos à perda das 

capacidades cognitivas no idoso assim como ao comprometimento do seu 

comportamento e autonomia (Yassuda & Abreu, 2006). Quanto aos componentes da 

cognição os idosos precisam de continuar a exercitar a atenção, a memória, a orientação, 

o julgamento, o raciocínio, mantendo a função executiva e a capacidade de resolução de 

problemas. Em geral, os adultos mais velhos mantêm o seu potencial cognitivo 

necessário ao desempenho satisfatório das tarefas diárias (Simões, 2006).  

Quando se fala no potencial cognitivo está-se a falar nos processos que implicam o 

conhecimento da realidade, nomeadamente a capacidade para adaptar-se aos estímulos 

dela recebidos, isto é, a atenção, passando pelo registo de informação e a sua retenção, o 

que acaba por implicar a envolvência dos processos de aprendizagem e memorização, e 

a capacidade de refletir as ideias e resolver novos problemas que surjam (Simões, 

2006).  

Referentes às funções cognitivas, os elementos mais representativos são a memória, a 

aprendizagem, a atenção, a linguagem, a habilidade visuo-espacial, a conceptualização, 

as condutas aprendidas e a inteligência (Fernández-Ballesteros, 2009).  
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2.2.3.1. Estimulação cognitiva           

 

O termo “estimular” designa o ato de instigar, ativar, animar e encorajar os sujeitos 

(Zimerman, 2000). A melhor forma de se conseguir diminuir os efeitos adversos do 

envelhecimento é a estimulação e, consequentemente, a promoção do aumento da 

qualidade de vida (Zimerman, 2000).  

A estimulação física e social também é importante para o treino cognitivo (Chariglione, 

2010). Para investigar a influência do treino cognitivo em idosos institucionalizados no 

que diz respeito à memória, num estudo levado a cabo por Chariglione (2010), 

utilizaram-se estímulos relacionados com rotinas diárias dos idosos vs. estímulos não 

tao relacionados. Destas duas maneiras, foram estimuladas as seguintes funções: a 

atenção, a sequência visual, a lista de palavras, aprendizagem associativa, memória 

auditiva, categoria de memória, memória de imagem e memória para histórias, 

respetivamente Cada sessão de treino durou 60 minutos, sendo aplicada duas vezes por 

semana. Os resultados mostram que o treino cognitivo ajuda no desempenho das 

funcionalidades supracitados.  

 

2.2.4. Envelhecimento, autonomia e dependência  

 

O conceito de autonomia refere-se á capacidade percebida para controlar, lidar com as 

situações sobre a vida quotidiana de acordo com as próprias regras e preferências. 

Entende-se por autonomia, a capacidade de cada um para cuidar de si, a capacidade de 

adaptação ao meio e ser responsável pelas suas ações (OMS, 2002).  

A dependência, surge como um resultado do aparecimento de um défice, que limita a 

atividade, em termos da funcionalidade da pessoa, em consequência de um processo 

patológico ou acidente. A limitação na atividade não pode ser compensada na totalidade 
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por uma ajuda técnica, pelo que necessita de ser compensada com a ajuda de outra 

pessoa (Sequeira, 2010).  

Assim, entende-se por dependência a incapacidade do individuo para alcançar um nível 

de satisfação aceitável relativamente às suas necessidades, pelo facto de se encontrar 

impossibilitado de adotar comportamentos ou realizar tarefas sem a ajuda de outros 

(Sequeira, 2010).  

De acordo com Sequeira (op.cit.), independência e autonomia são termos que definem 

situações complementares, mas não idênticas. A autonomia está relacionada com a 

capacidade da pessoa para gerir a sua vida, ou seja, tomar decisões sobre si e é descrito 

como um direito do utente. A independência está relacionada com a capacidade de 

desempenho de atividades de vida diária e de autocuidado no entanto. Por outro lado, a 

dependência, não implica uma alteração do funcionamento cognitivo e emocional. 

Numa situação de demência, esta associação é muito provável, porque esta problemática 

origina alterações significativas que interferem com a independência da pessoa.  

Na realidade, existem múltiplas determinantes individuais biológicas, genéticas e 

psicológicas que contribuem para a forma como envelhecemos e para a ocorrência de 

doenças ao longo da vida, com maior incidência no idoso. O declínio das funções 

cognitivas, associado ao envelhecimento, também está relacionado com fatores externos 

comportamentais, ambientais e sociais. Estes fatores, na sua globalidade, são 

responsáveis pelo aparecimento de múltiplas situações de doença e de incapacidade no 

idoso.  

 

2.3. Gerontologia e as funções de um Técnico de Gerontologia   

  

Segundo (Abric e Dotte, 1998) a Gerontologia é uma disciplina viva e dinâmica cujos 

procedimentos se apoiam em técnicas precisas, aplicadas em contextos de reciprocidade 

de comunicação única entre a pessoa que cuida e a pessoa idosa. Os gerontólogos 
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procuram explicar, principalmente, três aspetos que interferem no processo de 

envelhecimento:  

• Autonomia, ou seja, problemas funcionais em termos de incapacidades;  

• Aspetos biológicos, psicológicos e sociais;  

• A idade, enquanto padrão de comportamento social.  

  

2.3.1. Funções de um Técnico Superior de Gerontologia   

  

Segundo, o Diário da Republica, 2ª série, nº13 de 20 de janeiro 2016, o Técnico 

Superior Profissional de Gerontologia, “Contribui para o bem-estar da pessoa idosa 

respondendo às suas necessidades quotidianas no que se refere ao estado de saúde, 

cognitivo e emocional, proteção e assistência social bem como participar ou coordenar 

os serviços de gestão dos equipamentos de apoio a esta população.” 

Este profissional desenvolve as seguintes atividades principais:  

• Diagnostica os impactos sociais, económicos e culturais do envelhecimento 

populacional na sociedade; 

• Assegura as necessidades fisiológicas básicas da pessoa idosa; 

• Desenvolve ações de educação e saúde respeitando a identidade social cultural 

da pessoa idosa; 

• Concebe e expande projetos de animação, visando a estimulação das 

capacidades cognitivas, afetivas, sensoriais e motoras;  

• Acompanha a prestação do apoio psicossocial à pessoa idosa; 

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

organizações e instituições; 

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

 

Assim, de acordo com a legislação, (Anexo III) o Técnico Superior Profissional de 

Gerontologia deve reunir todas estas componentes de modo a conseguir dar uma 

resposta eficiente às necessidades da sociedade.  
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Ele intervém com o papel fundamental de inverter as tendências do envelhecimento 

biológico do ser humano, bem como as imposições sociais e estereótipos criados pela 

população, baseados na perceção do ser idoso como um indivíduo fraco e incapaz, com 

pouco proveito para a sociedade e visto como um ser inútil (adaptado de Ribeiro e 

Pául,2005:74). Estas imposições resultam no isolamento devido a perdas de papéis, 

viuvez ou depressão do indivíduo (Ribeiro e Pául, 2012:74), o que agrava os processos 

biológicos como a perda da massa muscular que impede o indivíduo de realizar as suas 

atividades de vida diárias. Face a esta situação, podemos compreender a fragilidade 

geral do indivíduo idoso e a necessidade de um profissional especializado em várias 

áreas do saber que compreenda todas estas descompensações e declínio funcional 

(adaptado de Sequeira, 2010: 19-23).  

 

2.4. O Técnico Superior de Gerontologia e o Envelhecimento Ativo 

 

 Para Fernández-Ballesteros, Zamarrón, Calero e Tárraga (2007), para existir um 

envelhecimento ativo é necessário que existam os seguintes indicadores: serviços de 

saúde, estilos de vida, ambiente físico, social e económico e fatores biológicos, 

genéticos e psicológicos.  

Vários autores referiam que o principal indicador para o envelhecimento ativo seria a 

ausência de doença e o bom funcionamento físico e ter saúde e uma qualidade de vida 

satisfatória (Jacob & Fernandes, 2011),  

Segundo a OMS (2005), o envelhecimento ativo supõe um processo de otimização das 

oportunidades para a saúde, participação e segurança, e tem como finalidade melhorar a 

qualidade de vida das pessoas à medida que ocorre o envelhecimento.  

Este processo é baseado em três grandes pilares fundamentais saúde, participação e 

segurança 

O primeiro pilar, referente à Saúde, baseia-se em diagnósticos médicos, os quais 

permitem aferir aspetos centrais de envelhecimento.  
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O segundo pilar refere-se à Participação a partir da qual são abrangidas macro questões 

que lançam um olhar crítico sobre o planeamento urbano, lugares habitados e dinâmicas 

pessoais contra a violência.  

Por fim, o terceiro pilar aborda a questão da Segurança, visto que é fundamental, quer 

na prevenção dos acidentes, quedas e fraturas, quer na prevenção do abuso, de violência 

e dos maus-tratos, da desconsideração, abandono e marginalização.   

O Modelo de Envelhecimento Ativo, preconizado pela OMS depende, assim, de uma 

diversidade de fatores designados de “determinantes” como se pode observar na 

figura3:  

 

 Figura 3 - Determinantes do Envelhecimento Ativo (de acordo com OMS,2005)   

 A determinante Pessoal está direcionada para os fatores biológicos, genéticos e 

psicológicos;  

 A determinante Comportamental abrange os estilos de vida saudáveis e a 

participação ativa no cuidado da própria saúde;  

 A determinante Económica abarca os rendimentos, a proteção social; 
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 A determinante do Ambiente Físico, pressupõe facilitar o acesso aos transportes 

públicos e habitação com segurança. Para além disso, esta determinante envolve a água 

limpa, o ar puro e a segurança alimentar;  

 A determinante, Ambiente Social, abrange a questão do apoio social, prevenção 

da violência, educação e alfabetização;  

 Por fim, a determinante da disponibilização dos Serviços Sociais e de Saúde, 

abarca a promoção da Saúde e a prevenção das doenças. 

O género e a cultura constituem fatores transversais neste processo devido à influência 

que têm sobre todas as outras determinantes.   

 Para além destas determinantes, existem ainda processos de autorregulação emocional e 

motivacional, como a autonomia, a independência, expetativas de vida saudável e 

qualidade de vida. A qualidade de vida reúne aspetos como a saúde física, o estado 

psicológico, o nível de dependência, as relações sociais, as crenças pessoais e as 

caraterísticas do ambiente em que a pessoa está inserida. 

Nos últimos anos os fatores psicológicos têm sido a base do envelhecimento com êxito, 

mais concretamente, a capacidade de enfrentar situações, o controlo interno, o 

pensamento positivo e a autoeficácia (Jacob & Fernandes, 2011). Os mesmos autores 

consideram que estas são condições psicológicas da personalidade que, aparecem 

associadas à longevidade e ao envelhecimento ativo.  

A intervenção psicológica deve fazer parte de qualquer modelo de envelhecimento ativo 

com intuito de promover a saúde e o ajuste físico e prevenir a incapacidade, otimizar e 

compensar as funções cognitivas, o desenvolvimento afetivo e da personalidade e  

Para Fontaine (2000), um envelhecimento ótimo exige a baixa possibilidade de adoecer, 

a manutenção da capacidade cognitiva e física (a que chamaram, velhice bem sucedida) 

e o bom funcionamento social e a perceção de bem-estar.  

Para Fontaine (2000), ser ativo é participar nas questões sociais, económicas, culturais, 

espirituais e cívicas. Manter a autonomia e a independência à medida que se envelhece é 

um objetivo primordial (Fontaine, 2000).  
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A Tabela 5, apresentada a seguir, elucida a importância que o trabalho psicológico tem 

nos fatores físicos, psicológicos e psicossociais.  

 

Tabela 5 . Importância do trabalho psicológico nos fatores físicos, psicológicos e psicossociais 

Fonte: (Férnandez-Ballesteros, 2004) 

 

Fatores físicos  Fatores psicológicos  Fatores psicossociais  

Promover a atividade física;  

Assegurar uma boa nutrição;  

Promover políticas de saúde.  

Realizar atividades que 

promovam a interação e 

autonomia;  

Promover programas de 

exercício cognitivo.  

Promover conduta social 

nos idosos;  

Promover a participação e 

inclusão na sociedade.  

 

 

Como diz Fontaine, op. cit., é muito importante salientar que, para além do idoso, a 

sociedade deve cooperar através de programas e ações, a fim de criar um ciclo de 

fatores e condições favoráveis ao envelhecimento saudável e ativo.  
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Capítulo III – Estágio 
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3. Apresentação das atividades de estágio 

Neste capítulo será apresentado todo o trabalho efetuado ao longo do período de estágio, 

descrevendo, de forma sucinta, as atividades realizadas. Procurei, com as minhas 

intervenções, promover uma melhor compreensão do papel do Técnico Superior 

Profissional de Gerontologia face às solicitações institucionais.  

Além de apresentar o público com o qual trabalhei, apresentarei as tarefas que realizei 

nos diversos domínios de atuação. 

Conforme o meu plano de estágio na ULS da Guarda (Anexo 1), propus-me 

desenvolver, ao longo das 750 horas, as seguintes atividades: 

1 - Conhecer a história e a organização geral da ULSG; 

2 - Identificar os ritmos de trabalhos da ULSG, especialmente, no setor em que 

desenvolvi o estágio; 

3 – Integrar-me ativamente nas atividades que me foram atribuídas; 

4 – Aplicar, sempre com empenho e sentido de responsabilidade e tendo em conta os 

procedimentos da ULSG, os conhecimentos de técnico de gerontologia; 

5 – Integrar-me na equipa responsável pelas atividades diárias da ULSG; 

6 – Colaborar na prestação de atividades de higiene diária dos utentes e das instalações, 

nos turnos da manhã e da noite; 

7 - Sempre que possível, apoiar os colaboradores da Instituição, nos cuidados de saúde 

aos utentes; 

8 – Realizar atividades de animação com as pessoas idosas, nomeadamente, jogos, 

desenhos e conversas. 

Como sabemos, um fator associado ao envelhecimento está relacionado com a 

diminuição das capacidades a nível físico e cognitivo e à perda da capacidade mnésica. 

De facto, o cérebro, tal como o corpo, deve ser exercitado para não diminuir a sua 

funcionalidade, uma vez que a prática, melhora o desempenho.     
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Apesar da necessidade de se apostar na prevenção, ou seja, de exercitar o cérebro desde 

a juventude, considero, no entanto, que é muito importante estimular as pessoas mais 

velhas. Assim, decidi desenvolver diversas atividades para que, durante o tempo de 

internamento, os idosos não sofressem um declínio das suas capacidades, mas, pelo 

contrário, registassem uma evolução das capacidades de memória e comunicação.  

 

3.1. Apoio às atividades de Vida Diária, Atividades nos tempos livres e 

de convívio com familiares  

 

O cronograma que a seguir apresento engloba todas as atividades diárias no que 

concerne ao apoio aos utentes que eu, como estagiário na ULSG, realizei e nas quais 

participei:  

Tabela7- cronograma de atividades na ULSG 

 Segunda  Terça  Quarta Quinta  Sexta Sábado  Doming

o 

  

08h

00-

10h

45 

Auxílio 

nos 

banhos e 

alimenta

ção 

(pequeno 

almoço) 

Auxílio 

nos 

banhos e 

alimenta

ção 

(pequeno 

almoço) 

Auxílio 

nos 

banhos e 

alimenta

ção 

(pequeno 

almoço) 

Auxílio 

nos 

banhos e 

alimenta

ção 

(pequeno 

almoço) 

Auxílio 

nos 

banhos e 

alimenta

ção 

(pequeno 

almoço) 

Auxílio 

nos 

banhos e 

alimenta

ção 

(pequeno 

almoço) 

Auxílio 

nos 

banhos e 

alimenta

ção 

(pequeno 

almoço) 

 

10h

45- 

12h

00 

Atividad

es de 

estimula

ção 

cognitiva

, ou 

Reposiçã

o dos 

equipam

Atividad

es de 

estimula

ção 

cognitiva

, ou 

Reposiçã

o dos 

equipam

Atividad

es de 

estimula

ção 

cognitiva

, ou 

Reposiçã

o dos 

equipam

Atividad

es de 

estimula

ção 

cognitiva

, ou 

Reposiçã

o dos 

equipam

Atividad

es de 

estimula

ção 

cognitiva

, ou 

Reposiçã

o dos 

equipam

Atividad

es de 

estimula

ção 

cognitiva

, ou 

Reposiçã

o dos 

equipam

Atividad

es de 

estimula

ção 

cognitiva

, ou 

Reposiçã

o dos 

equipam
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entos  entos entos entos entos entos entos 

13h

30-

14h

30 

Higiene 

básica 

Higiene 

básica 

Higiene 

básica 

Higiene 

básica 

Higiene 

básica 

Higiene 

básica 

Higiene 

básica 

 

14h

30- 

16h

00 

Convivê

ncia com 

familiare

s 

e Lanche 

Convivê

ncia com 

familiare

s e 

Lanche 

Convivê

ncia com 

familiare

s e 

Lanche 

Convivê

ncia com 

familiare

s e 

Lanche 

Convivê

ncia com 

familiare

s e 

Lanche 

Convivê

ncia com 

familiare

s e 

Lanche 

Convivê

ncia com 

familiare

s e 

Lanche 

 

19h

00-

21h

00 

Jantar e 

conversa 

com 

utentes  

Jantar e 

conversa 

com 

utentes  

Jantar e 

conversa 

com 

utentes  

Jantar e 

conversa 

com 

utentes  

Jantar e 

conversa 

com 

utentes  

Jantar e 

conversa 

com 

utentes  

Jantar e 

conversa 

com 

utentes  

 

22h

30-

23h

30 

Seia e 

auxílio a 

utentes 

para ir 

ao leito 

Seia e 

auxílio a 

utentes 

para ir 

ao leito 

Seia e 

auxílio a 

utentes 

para ir 

ao leito 

Seia e 

auxílio a 

utentes 

para ir 

ao leito 

Seia e 

auxílio a 

utentes 

para ir 

ao leito 

Seia e 

auxílio a 

utentes 

para ir 

ao leito 

Seia e 

auxílio a 

utentes 

para ir 

ao leito 

 

00h

30-

o1h

30 

Rondas 

noturnas 

Rondas 

noturnas 

Rondas 

noturnas 

Rondas 

noturnas 

Rondas 

noturnas 

Rondas 

noturnas 

Rondas 

noturnas 

 

     

Durante o período de estágio dei apoio à realização das atividades de vida diárias dos 

utentes a saber:  

 Auxílio nos cuidados de higiene individual e na alimentação  

No início de cada dia, a partir das oito horas da manhã, existiam determinados cuidados 

de higiene pessoais que com a ajuda de um auxiliar ou o supervisor tive a oportunidade 

de executar: alguns banhos em alguns utentes mais dependentes de modo a concretizar 

um dos aspetos fundamentais no que concerne aos procedimentos de higiene. 
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Posteriormente, e no início do pequeno-almoço, pelas nove horas da manhã, iniciava o 

auxílio na alimentação dos utentes dependentes, ou seja, de determinados utentes cujos 

graus de demência ou de Alzheimer ou Parkinson e até patologias como a disfagia não 

lhes permitiam alimentar-se com segurança, ou ter um estado de inconsciência de tal 

avanço que não fossem capazes de executar a tarefa por si mesmos. Assim, esta tarefa 

requer sobretudo atenção, caso o utente tivesse um engasgamento e daí, a necessidade 

de grande vigilância dos utentes durante a alimentação e no caso da administração dos 

medicamentos.  

Após o pequeno-almoço os utentes eram direcionados ou para a sala de convívio 

(galeria) onde podiam realizar algumas atividades. Ao fim da tarde havia um curto 

espaço de tempo destinado à convivência entre utentes e os seus familiares (visitas) ou 

dos utentes com as auxiliares de saúde da instituição. É um tempo livre pois não há, em 

grande parte dos dias da semana, atividades que as colaboradoras realizem neste período 

permitindo então dedicarem-se à socialização com os utentes ou ao apoio a outras 

atividades da vontade do utente. Assim, pude diariamente trocar algumas ideias com 

alguns dos utentes com quem criei laços mais fortes, fortalecendo também a relação 

interpessoal que tinha com os mesmos. Penso que esta era uma das atividades mais 

enriquecedoras realizadas no serviço pela necessidade que estes idosos têm de dialogar 

acerca da sua vida porque na sua maioria, os utentes tendem ao isolamento mesmo na 

própria instituição. Este isolamento torna-se difícil de combater pela pouca vontade e 

iniciativa que os mesmos apresentam pelo que a iniciativa teve de provir sempre da 

parte do cuidador.  

Como se sabe existe um horário de visitas estipulado porém, neste período do dia, não 

existem atividades direcionadas para os utentes. Carateriza-se, sobretudo, por uma hora 

de relaxamento e descontração com familiares. 

 Auxílio para o leito  

Após o jantar, a grande maioria dos utentes autónomos ficam sentados a assistir à 

televisão. No caso dos utentes dependentes tive que realizar algumas tarefas no que 

concerne ao deitar e ao seu posicionamento. Este é efetuado na cama articulada de 

modo a permitir diferentes posições ao longo do período noturno.  

 Rondas noturnas  
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Após o deitar dos utentes, são realizadas diversas rondas por todos os quartos onde a 

equipa de enfermagem e de auxiliares faz a vigilância dos utentes, para apurar as 

condições com que cada utente repousa. 

Durante o período de estágio curricular desenvolvi algumas atividades, com o intuito de 

estimular a memória, sendo estas, o jogo do dominó; o cubo mágico; a sopa de letras; 

cartas, e jogos de burro, desenhos e animação com a dança.    

 

3.1.2. Atividades lúdicas e de animação 

 

3.1.3. Jogo da memória 

 

 O jogo da memória é formado por peças que apresentam uma figura num dos lados. É 

composto por um baralho de cartas ilustradas e duplicadas com os temas dos frutos e 

profissões, como mostra a Figura 2. Para começar o jogo, as peças são postas com as 

figuras voltadas para baixo, para que não possam ser vistas. No jogo clássico, cada 

participante deve, na sua vez, virar duas peças e deixar que todos as vejam. Caso as 

figuras sejam iguais, o participante deve recolher consigo esse par e jogar novamente. 

Se forem peças diferentes, estas devem ser viradas novamente, e passa a vez ao 

participante seguinte. 

Objetivos gerais: Com este jogo, pretendi estimular a memória dos idosos e a 

concentração, tentando assim retardar a diminuição da funcionalidade do cérebro.  

  

Figura 4 - jogo da memória  
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3.1.4. Sueca  

 

Trata-se de um jogo tradicional muito comummente associado à geração que este 

documento analisa e é dos mais jogados entre os utentes. Este jogo apresenta uma 

equipa de dois jogadores contra outros dois, onde não é permitido verbalizar sendo 

apenas permitida a linguagem corporal. O jogo apresenta 4 naipes onde cada naipe é 

uma cor atribuída à carta, o total dos 4 naipes apresenta 120 pontos distribuídos 

equitativamente entre os naipes, havendo assim cartas que possuem um peso maior do 

que outras. O trunfo escolhido na distribuição das cartas, é o naipe que vai ser superior a 

todos os outros, no entanto todos os jogadores devem assistir ao naipe que for 

apresentado na ronda.  

 

Figura 5 - a sueca 

Objetivos gerais: este jogo tem como objetivo primordial a convivência e a formação de 

laços entre os utentes.  

 

3.1.5. Lançamento de uma Bola  

 

Esta atividade consiste no lançamento de uma bola entre os utentes, estimulando o 

convívio entre eles e, ao mesmo tempo, o movimento dos membros superiores como 

demonstra a Figura 6.  
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 Figura 6- lançamento de uma bola  

  

Sempre que era possível, propunha esta atividade, de modo a estimular os membros 

inferiores, movendo a bola com os pés. Para além desta atividade, fiz pequenas 

caminhadas com os idosos nos corredores, com o intuito de estimular a sua mobilidade. 

Havia doentes que eram autónomos, mas depois do internamente perderam mobilidade e 

consequentemente autonomia.   

 

3.1.6. Jogo das peças 

 

O jogo do dominó (Figura 7) consiste na colocação das peças do jogo em linha, sendo 

que cada uma só pode ser sucedida por outra que tenha o mesmo número de pontos. 

Cada jogador deve colocar uma peça na mesa na sua vez e ganha o que ficar primeiro 

sem peças. Optei por propor a realização deste jogo, uma vez que desperta a 

concentração, a perceção visual, o raciocínio lógico e promove o convívio social.   
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Figura 7- jogo das peças  

 

3.1.7. Cubo Mágico  

  

O Cubo Mágico é usado em terapias com o intuito de estimular o raciocínio e a 

motricidade fina. Foi com esse mesmo objetivo que decidi realizar a atividade do cubo 

mágico com os idosos internados. Nesta atividade os idosos tinham de tentar que uma 

das faces do cubo ficasse a uma só cor.  

 

Figura 8- Cubo Mágico  

 

 

3.1.8.  O burro  
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O jogo do burro é um jogo simples a nível de regras sendo a estratégia muito acessível. 

A cada jogador é apresentado um número de cartas distribuído equitativamente entre 

todos os participantes e estes só necessitam de assistir a uma carta apresentada de um 

naipe. No caso de um jogador não conseguir assistir a um naipe este terá de recolher 

todas as cartas jogadas na ronda atual. O último participante a possuir cartas é o que 

perde o jogo, porém a competitividade não é o primeiro fator a ser colocado em causa 

neste tipo de atividade, os utentes que se reúnem para este jogo fazem-no já como uma 

atividade de rotina e com o objetivo de passar o tempo.  

Objetivos gerais: promover o convívio.  

Objetivos específicos: estimular o raciocínio, potenciar capacidade de atenção.  

 

Figura 9- o burro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.9. Sopa de Letras  
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A sopa de letras é um jogo em que se procura encontrar, num quadro de letras 

aparentemente aleatórias, um conjunto de palavras escritas na horizontal, na vertical ou 

na diagonal. Este jogo estimula o idoso a nível cognitivo, principalmente a concentração 

(Figura 10):  

 

Figura 10 - Sopa de Letras  

 

Brincadeiras de danças com utentes. 

 

A dança como vimos, é uma atividade aeróbica ampla e bastante diversificada. E por 

isso entrei neste campo, com o objetivo de proporcionar o convívio e estimular a alegria 

e a felicidade e até a exaltação nos utentes que se encontram mais imóveis.  

 

 

Figura 11. Convívio e dança  

 

3.1.10. Jogo de dominó 
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Apesar de inicialmente os utentes sentirem muitas dificuldades, pois havia os que não 

sabiam como se jogava, depois da minha explicação perceberam o jogo e revelaram 

entusiasmo. Talvez por terem superado essas dificuldades quisessem voltar a jogar. Esta 

atividade foi a que colheu maior entusiamo por parte dos utentes.   

Utilizando ainda as peças do dominó, pedi aos utentes que formassem uma torre:  

  

 

 
Figura12- Construção da Torre com as peças de Dominó  

 

Com esta atividade pretendi estimular a concentração, a motricidade dos utentes e a 

perspicácia no manuseamento das peças.   

 

3.1.11. Desenhos 

O desenho é uma atividade que ajuda a estimular o raciocino, equilíbrio, e a 

concentração. Na figura abaixo (13) apresento uma imagem de uma idosa de 97 anos, 

semiautónoma e orientada.   
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Figura13. desenhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão critica 

 

Ao finalizar este período de estágio curricular, afirmo que a experiência foi 

enriquecedora. Como Técnico Superior Profissional de Gerontologia procurei pôr em 

prática os conhecimentos adquiridos na formação teórica o que me permitiu ter uma 

visão mais ampla da realidade em que vivemos.  

Na qualidade de Técnico Superior Profissional de Gerontologia, numa primeira fase, 

interroguei os idosos sobre o que para eles era mais importante e percebi que o que mais 
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os afetava era a solidão e, consequentemente, o receio da diminuição da qualidade de 

vida. 

Nos dois primeiros meses, as atividades de vida diárias dos utentes eram a minha 

prioridade de atuação. No entanto, as atividades de estágio, no início, revelaram-se 

difíceis sobretudo no que toca à adaptação. Realizar determinadas atividades, como o 

apoio nos cuidados de higiene, implica em primeiro lugar uma familiarização com o 

utente de modo a gerir possíveis conflitos que este possa desencadear. Além desse 

aspeto, os idosos com quem trabalhei tinham um pensamento um pouco “antiquado” 

resistindo às minhas intervenções. Nos últimos dois meses, já me encontrava integrado 

no grupo quer de colaboradores como de utentes. Assim, no último mês pude 

desenvolver atividades de animação sociocultural e de convívio mais espontâneo.  

De facto, tive dificuldade em ganhar a confiança dos idosos, sobretudo na execução de 

alguns jogos cooperativos ou de carater dramático. 

Considero que consegui ultrapassar os problemas procurando encorajar os utentes mais 

renitentes em participar nas atividades programadas, apesar dos seus problemas de 

saúde. Tive sempre a preocupação de assegurar que era ouvido, visto que a perda de 

audição é um dos fatores inerentes ao processo de envelhecimento e que contribui muito 

para o isolamento. 

Obtive um feedback bastante positivo da parte do público-alvo, contudo, deparei-me 

com alguns obstáculos, em virtude de a profissão de técnico de gerontologia ainda ser 

nova no meio hospitalar e, por vezes, encarada com alguma relutância.  

 Na avaliação das facetas como o género, mesmo tendo sido inquiridos mais idosos do 

género feminino, verifiquei que o género masculino apresenta melhor qualidade de vida, 

exceto na Intimidade. 

Foi gratificante ver o meu esforço reconhecido, pois alguns colaboradores referiam que 

era muito importante a minha função em contexto hospitalar, uma vez que procurava 

manter os idosos ocupados e consequentemente eliminar a sua tristeza. Obtive também 

um bom feedback da parte dos idosos, visto que ganhei a sua confiança e verifiquei a 

evolução na participação nas atividades desenvolvidas.  
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ANEXO II – Organograma da ULSG 
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ANEXO III – Decreto-lei do Curso Técnico Profissional de 

Gerontologia 
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ANEXO IV – Exemplar de ficha semanal de atividades de 

estágio 
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Ficha Semanal de Atividades de Estágio  

  

Estagiário: Aldino Vieira Mendes 

Instituição de Acolhimento: ULS Guarda  

Co- orientadora da Instituição: Enfermeira Marta Morgado 

Orientadora: Prof. Isabel Portugal 

Horário: 8:30h – 12:30/ 13:30h – 17:30h  

  

   

Atividades de desenvolvimento:  

 Integração e conhecimento dos diversos Serviços da ULS Guarda, EPE;  

 Acolhimento por parte da equipa do Gabinete da Medicina B;  

 Consulta de Legislação, diversos documentos e bibliografia para 

caracterização da ULS Guarda;  

 Consulta de documentação acerca do papel da medicina B na área da 

Saúde;  

 
 

Ficha nº1  

De 26 de fevereiro a 2 de  

março  


