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Resumo 

O presente Relatório de Estágio inclui-se na Unidade de Curricular Estágio (750 

horas), da componente de formação “Em Contexto de Trabalho”, na área de educação e 

formação “Trabalho Social e Orientação”, conforme estabelecido no plano de formação 

do Curso Técnico Superior Profissional de Gerontologia da Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda, e tem como 

finalidade apresentar, descrever, analisar e refletir sobre o contexto onde decorreu o 

estágio, as ações/atividades principais desenvolvidas, bem como as estratégias e 

metodologias utilizadas no decurso do mesmo. 

O estágio decorreu na Casa de Saúde Bento Menni – Guarda, de 25 de Fevereiro a 

5 de julho de 2019, e teve como objetivos principais a identificação das circunstâncias e 

caraterísticas do envelhecimento na área da psicogeriatria; a observação sobre os papéis 

e práticas profissionais do Técnico Superior Profissional de Gerontologia, assente em 

referenciais científicos, técnicos, pedagógicos e éticos. Abrangeu também o conjunto de 

atividades e competências (conhecimentos, aptidões e atitudes) previstos para o mesmo. 

Foram mobilizadas durante o estágio, entre outras, a participação no apoio psicossocial 

aos idosos (cuidados pessoais, higienização, nutrição e alimentação, atividades 

instrumentais da vida quotidiana, planeamento e acompanhamento das atividades de 

desenvolvimento pessoal e social). 

Palavras-Chave: Estágio, Técnico Superior Profissional de Gerontologia, 

Psicogeriatria e Casa de Saúde. 
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Introdução  

O presente Relatório de Estágio inclui-se na Unidade de Curricular Estágio (750 

horas), na componente de formação «Em Contexto de Trabalho», conforme o previsto 

no plano de formação do Curso Técnico Superior Profissional de Gerontologia, da 

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

Guarda, (DR, 2ª série, nº13, 20 de Janeiro de 2016). 

O estágio decorreu na Casa de Saúde Bento Meni, na Guarda, desde do dia 25 de 

fevereiro a 4 de julho de 2019. 

Na Entidade Acolhedora onde realizei o estágio deparei-me com um ambiente de 

trabalho onde as pessoas, desde os utentes, equipa técnica e restantes funcionários, têm 

uma agradável relação, o que permitiu e facilitou a minha integração na mesma. 

Em conjunto com a Orientadora na Escola e o Supervisor Responsável na 

Entidade de Acolhimento, determinaram-se as seguintes linhas orientadoras do estágio: 

(Anexo I) 

a) Promover a autonomia e a qualidade de vida dos utentes; 

b) Aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de forma a contribuir 

para o enriquecimento pessoal e profissional; 

c) Criar métodos de trabalho para as diferentes faixas etárias; 

d) Processo de acolhimento e integração no serviço; 

e) Identificar circunstâncias caraterísticas do envelhecimento e os fatores 

biopsicossociais relacionados com as mesmas; 

f) Observar e refletir sobre os papéis e práticas profissionais do Técnico Superior 

Profissional de Gerontologia, assente em referenciais científicos, técnicos, 

pedagógicos e éticos, lecionados ao longo do curso; 

g) Cooperar com a equipa do Técnico onde se integra; 

h) Auxilio no acompanhamento e cuidados aos utentes; 

i) Colaboração na aplicação nos programas de estimulação cognitiva e 

desenvolvimento dos utentes; 

j) Participação no apoio psicossocial (cuidados pessoais, nutrição e alimentação, 

atividades instrumentais da vida quotidiana, planeamento e acompanhamento 

das atividades do desenvolvimento pessoal e social; 
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Assim, este relatório tem como finalidade apresentar, descrever, analisar e refletir 

sobre o contexto estágio, as ações/atividades desenvolvidas, bem como as estratégias e 

metodologias utilizadas no mesmo. 

O trabalho encontra-se estruturado em três capítulos. O primeiro apresenta a 

caraterização da instituição de acolhimento do estágio.  

O segundo capítulo, intitulado envelhecimento ativo e gerontologia, aborda 

aspetos como as patologias mais comuns nas pessoas idosas, alguns indicadores 

demográficos, estilos de vida e cuidados às pessoas idosas em contexto hospitalar. Este 

capítulo termina com a abordagem ao papel do Técnico Superior Profissional de 

Gerontologia. 

O terceiro capítulo é dedicado ao estágio: objetivos, caracterização dos utentes e 

atividades. 

Por último, efetua-se uma reflexão final, onde se mencionam quais os objetivos 

atingidos e as dificuldades encontradas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Caraterização da Instituição 
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1.1  A cidade da Guarda 

A Guarda é uma cidade portuguesa, capital do Distrito da Guarda que tem uma 

população residente de 151 444 habitantes, distribuídos pelos seus vários concelhos. 

Situada a 1056 metros de altitude, é a mais alta de Portugal. Situa-se na região centro de 

Portugal, pertence à sub-região estatística da Beira Interior Norte (INE, 2013). 

O distrito da Guarda é composto por 14 concelhos, sendo eles: Aguiar da Beira, 

Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, 

Guarda, Manteigas, Meda, Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa. 

Segundo dados do INE de 2013, o distrito da Guarda tem cerca de 43 702 pessoas 

com 65 e mais anos. O núcleo urbano da cidade da Guarda tem 40 406 habitantes. O 

Concelho da Guarda está situado no centro da região beirã, entre o Planalto Guarda-

Sabugal e a Serra da Estrela. Esta localização privilegiada permite-lhe que a sua área 

geográfica de cerca de 712,11 km2 sejam distribuídos pelas bacias hidrográficas de 

cursos de águas tão importantes como são os Rios Mondego, Zêzere e Côa.  

A cidade da Guarda que teve o seu primeiro Foral a 27 de novembro de 1199, 

concedido por D. Sancho I, o Rei Povoador. Cidade herdeira de um património cultural 

rico e único, a Guarda encerra nas suas muralhas mais de 800 anos de História e 

detém um dos mais belos e mais bem conservados patrimónios construídos de todo o 

país (Adaptado da página. da Cidade). 

 
 

1.2  Identificação da Instituição 

 A Casa de Saúde Bento Menni (CSBM) é um estabelecimento de saúde, 

localizado na cidade da Guarda (fig.1), que iniciou a sua atividade em Abril de 1994. É 

gerido pelo Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). Este centro assistencial está 

vocacionado para a prestação de cuidados em saúde mental, integrando as áreas de 

psiquiatria, psicogeriatria e deficiência mental, com uma afincada preocupação pela 

prevenção, tratamento e reabilitação das pessoas que recorrem aos seus serviços, em 

sintonia com o Modelo Hospitaleiro. 

Atualmente dispõe de uma lotação de 168 camas, essencialmente adstritas a doentes de 

média e longa duração.(Adaptado da página da Casa de Saúde Bento Menni). 

https://portalnacional.com.pt/guarda/guarda/
https://portalnacional.com.pt/guarda/
https://portalnacional.com.pt/guarda/guarda/
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Figura 1 Casa de Saúde Bento Menni 

Fonte: Própria 

 

 

 

1.2.1 Missão 

A Missão da Casa de Saúde Bento Menni da Guarda traduz-se na prestação de 

cuidados de saúde à comunidade, de cuidados diferenciados e humanizados, em saúde 

mental e psiquiatria, de acordo com as melhores práticas clínicas, com qualidade e 

eficiência, respeito pela individualidade e sensibilidade do utente, numa visão 

humanista e integral da pessoa. Conforme estabelecido na página da instituição, 

procura-se: 

 

a) Prestação da melhor qualidade de cuidados e serviços, na prevenção, 

diagnóstico e tratamento das patologias humanas; 

b) Atração de profissionais motivados e com elevadas competências técnicas; 

c) Participação ativa na comunidade envolvente, com vista ao incremento dos 

níveis de saúde e bem-estar, dos atuais e potenciais utentes. 
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1.2.2 Visão  

A Casa de Saúde Bento Menni da Guarda pretende ser um estabelecimento de 

saúde com intervenção especializada em saúde mental e psiquiatria, inserido na 

comunidade, em contínua evolução no sentido de uma adequação sistemática e 

progressiva às necessidades da população em cada momento, enquadrando na 

assistência prestada, os aspetos clínicos e sociais que englobam a dimensão física, 

psíquica e espiritual da pessoa. 

Pretende constituir-se como uma organização de referência na prestação de 

cuidados de saúde, sendo reconhecida por (conforme página da instituição): 

a) Superar as expectativas dos utentes e profissionais através de uma melhoria 

contínua da qualidade e de desenvolvimento do capital humano; 

b) Promover a inovação e a participação na investigação, através de um 

desempenho dirigido à formação de profissionais da saúde em diferentes 

especialidades de reabilitação. 

1.2.3 Valores 

 De acordo com a mesma página, no desenvolvimento da sua atividade, a Casa de Saúde 

Bento Menni da Guarda e os seus colaboradores regem-se pelos seguintes valores: 

 

a) Qualidade profissional 

b) Humanidade na atenção 

c) Sensibilidade em relação aos excluídos 

d) Serviço aos doentes e necessitados 

e) Acolhimento libertador 

f) Saúde integral 

g) Ética em toda a atuação 

h) Consciência histórica 
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1.2.4  Recursos Humanos 

 

A estrutura organizacional da Casa de Saúde Bento Menni da Guarda é constituída 

por diversos Serviços (Anexo II), que emprega  muitas pessoas, sendo os recursos 

humanos da mesma os seguintes: dois psiquiatras; dois médicos internistas; uma 

psicóloga; uma psicopedagoga clínica; uma farmacêutica; uma técnica de farmácia; 

uma assistente social; uma educadora social; uma animadora social; um técnico de 

educação física adaptada, uma fisioterapeuta, uma assistente espiritual, um 

enfermeiro chefe, seis enfermeiros generalistas e seis enfermeiros especialistas. 

 

 

 

 

 

1.2.5 Políticas de Qualidade 

 

 A qualidade é um objetivo institucional inerente à missão do Instituto das 

Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, cuja concretização constitui 

um compromisso dos estabelecimentos de saúde, dos profissionais e das 

equipas. Este compromisso expressa-se na prestação de cuidados globais de 

saúde, numa dinâmica de melhoria contínua, aos vários níveis de intervenção – 

prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e reintegração, de modo a 

identificar e satisfazer as necessidades e expetativas das pessoas assistidas e 

demais partes interessadas – familiares, profissionais, voluntários, entidades 

parceiras e financiadoras, segundo o princípio de "Fazer o bem, bem feito". De 

seguida transcrevem se os princípios das irmãs hospitaleiras do sagrado coração 

de jesus (página oficial institucional). 
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1. Na atenção à pessoa na sua integridade, a sua reinserção na sociedade e a 

defesa da sua própria dignidade, que se constituem premissas irrenunciáveis e 

base do modelo hospitaleiro. Implica uma orientação efetiva para as 

necessidades das pessoas assistidas e suas famílias e significativos, procurando 

dar resposta aos pedidos e sugestões relativamente aos problemas atuais e 

futuros; 

 

2. No serviço hospitaleiro, configurado a partir de práticas inclusivas, 

integradoras e promotoras de vida, que denuncia todas as formas de exclusão e 

marginalização presentes nos vários contextos e anuncia a igualdade 

fundamental de todo o ser humano, apelando ao respeito que lhe são devidos. A 

ação hospitaleira contribui para uma ação variada, ao nível social, legislativo, 

administrativo e cultural destinada a promover e a despertar as forças que 

constituem e promovem a justiça; 

 

 

3. No cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis 

salvaguardando sempre o respeito pelos direitos humanos e sociais; 

 

4. Na promoção da motivação e qualidade do desempenho dos profissionais 

através do contínuo desenvolvimento das suas competências; 

 

 

5. No desenvolvimento de projetos partilhados e redes de relações com outras 

instituições, tendo em vista um melhor aproveitamento de oportunidades e 

recursos, estabelecendo uma cultura inovadora, baseada na atitude proativa e 

conjunta entre os profissionais das diferentes áreas e na incorporação de novos 
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conhecimentos e promovendo a incorporação progressiva de novos elementos 

tecnológicos que implicam a otimização da qualidade dos serviços; 

6. Na promoção da sustentabilidade através de uma racional e eficaz gestão de 

recursos; 

7. No planeamento, monitorização, avaliação e comparação de resultados numa 

lógica de melhoria contínua, promovendo uma análise e revisão sistemática da 

prestação de cuidados e integrando uma perspetiva abrangente e participada 

pelas pessoas assistidas e demais partes interessadas; 

8. No compromisso ativo e voluntário da instituição que vai para além das 

disposições legais existentes e que baseia a sua atividade e gestão em valores 

éticos que promovem o compromisso social, colaborando na melhorar dos 

âmbitos económico, social e ambiental ao seu redor;



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II  

Envelhecimento Ativo e Gerontologia 
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O envelhecimento é um processo complexo de mudanças biológicas, psicológicas e 

sociais. O ciclo biológico de todos os indivíduos é condicionado pelo estilo de vida ao 

longo de todo o ciclo de vida (Paul e Ribeiro 2011).  

 

1.1 Envelhecimento Ativo 

As alterações demográficas do último século, refletindo o envelhecimento da 

população, vieram colocar aos governos, às famílias e à sociedade em geral, desafios 

para os quais não estavam preparados. Envelhecer com saúde, autonomia e 

independência, o mais tempo possível, constitui hoje, um desafio à responsabilidade 

individual e coletiva, com tradução significativa no desenvolvimento económico dos 

países. 

A Organização Mundial de Saúde relata que o envelhecimento ativo se aplica 

tanto a indivíduos quanto a grupos populacionais. Permite que as pessoas percebam o 

seu potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida, e que 

essas pessoas participem da sociedade de acordo com as suas necessidades, desejos e 

capacidades; ao mesmo tempo, propicia proteção, segurança e cuidados adequados, 

quando necessários. O objetivo do envelhecimento ativo é aumentar a expectativa de 

uma vida saudável e a qualidade de vida das pessoas, inclusive as que estão frágeis, 

fisicamente incapacitadas e requerem cuidados. 

A palavra “ativo” refere-se à participação contínua nas questões sociais, 

económicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de estar 

fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho. 

 

 

 

Desta forma, para um projeto de envelhecimento ativo, as políticas e programas 

que promovem a saúde mental e as relações sociais são tão importantes quanto aquelas 

que melhoram as condições físicas da saúde. Manter a autonomia e a independência 

durante o processo de envelhecimento é uma meta fundamental para indivíduos e 

governantes. 

A Organização Mundial de Saúde aponta um estilo de vida ativo como uma das 

principais formas de prevenir doenças, manter o funcionamento cognitivo e 

providenciar a integração na sociedade.  



12 

Conforme já assinalado, a Organização Mundial da Saúde define Envelhecimento 

Ativo como o processo de otimização das oportunidades para a saúde, participação e 

segurança, para melhorar a qualidade de vida das pessoas à medida que envelhecem. 

 

 

Figura 2 Pilares fundamentais do envelhecimento ativo 

Fonte: Paúl e Ribeiro (2011, p.4) 

 

Os três pilares fundamentais do envelhecimento ativo são a saúde, a participação e 

a segurança, sendo que sem saúde é mais difícil participar, a falta de participação, 

envolvimento e reconhecimento social prejudicam a saúde e favorecem a depressão, o 

isolamento e a doença, e a proteção e segurança são fundamentais, na prevenção dos 

acidentes, quedas e fraturas, na prevenção do abuso, da violência e do mau trato, e da 

desconsideração, abandono e marginalização de que muitas pessoas infelizmente ainda 

são vítimas, com consequências devastadoras na sua saúde, auto estima e auto 

realização. 

As pessoas com mais idade, pela sua experiência, saber e contributos, são 

indispensáveis à sociedade e às famílias e não podemos desperdiçar este enorme ganho 

em anos de vida com saúde, conquistados no último século. 

O aumento da esperança média de vida, com saúde e independência, o mais tempo 

possível, deve ser encarado como um objetivo a atingir e uma oportunidade em qualquer 

idade e constitui um dos maiores desafios do nosso tempo, para que o envelhecimento 

seja uma experiência positiva e para que as pessoas e os poderes decisores invistam no 

potencial humano, para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida.  

O conceito de “envelhecimento ativo” da Organização Mundial da Saúde procura 

transmitir uma mensagem mais abrangente do que “envelhecimento saudável”, e 

reconhecer, que além da idade e dos cuidados com a saúde, muitos outros fatores 

individuais, familiares, sociais, ambientais, climáticos, de desenvolvimento ou de 



13 

conflito, influenciam e determinam o modo como os indivíduos e as populações 

envelhecem. 

As pessoas mais velhas são muito diferentes entre si e não são apenas agentes 

passivos e recetores de cuidados. Têm direito à sua individualidade, ao respeito e 

consideração da sua vontade, e são uma enorme força de apoio, de prestação de 

cuidados aos mais novos e a outros mais velhos e de equilíbrio e sustentabilidade social 

e económica. Grande parte das doenças crónicas como as doenças cardiovasculares, a 

hipertensão, a doença coronária, o acidente vascular cerebral, o enfarte, entre outras, 

como a diabetes e o aumento do colesterol, são passíveis em grande parte, de prevenção, 

através de hábitos de vida e condições de vida saudáveis e promotoras das capacidades, 

ao longo de toda a vida individual, social e na comunidade. 

. Os valores culturais e as tradições determinam muito como uma sociedade 

respeita as pessoas idosas e o processo de envelhecimento, e apesar de não acreditarmos 

todos na mesma coisa, temos que respeitar sempre o outro. 

 

1.1.1 Patologias mais comuns associadas ao envelhecimento  

De seguida apresento as patologias que são mais frequentes nos nossos idosos (quadro 

1). 

Quadro 1- Patologias e principais sintomas nos idosos 

Patologia Principais Sintomas 

Doença de Parkinson Tremores 

Doença de Alzheimer Esquecimento de factos ou obrigações. 

Hipertensão 

Tonturas; 

 Mal estar. 

Diabetes 

Sedurese; 

Boca seca. 
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Osteoporose Dificuldade na mobilidade 

Acidente Vascular Cerebral 

Dormência dos membros 

Fraqueza ou paralisia 

 

Podemos verificar que todas as patologias devem ser tratadas e observadas com o 

maior respeito possível.  

 

1.2 Estilos de Vida e Envelhecer 

As questões relacionadas com o envelhecimento humano têm vindo a evoluir. No 

entanto, estas não acompanham o aumento do envelhecimento humano. A promoção da 

saúde pressupõe fortalecer as competências, capacidades individuais e coletivas de 

forma a melhorar as causas que perturbam a saúde. O envelhecimento humano começa 

com o seu nascimento e ocorre até à sua finitude. O número de indivíduos idosos tende 

a aumentar no mundo inteiro. 

O avanço da medicina proporciona a longevidade quer por ação médica quer 

medicamentosa, o que só por si não significa melhor qualidade de vida. A herança 

genética, a alimentação, a atividade física, a participação social e familiar, assim como a 

espiritualidade são fatores determinantes no que respeita à saúde e bem-estar, por isso o 

investimento na saúde os bons hábitos e os estilos de vida adotados durante a existência 

do ser humano são fundamentais para um envelhecimento saudável, principalmente na 

sua última fase do envelhecimento, a fase da velhice. Para que o envelhecimento seja 

bem-sucedido o individuo deverá olhar o envelhecimento de forma holística.  

A finitude e a dor são, provavelmente, as duas conceções que o ser humano mais 

teme ao longo da sua vida. Esta preocupação acompanha o indivíduo desde a sua 

tomada de consciência e é bastante comum aos indivíduos. Independentemente da sua 

idade – mesmo perante o medo da dor e de morrer – levam uma vida de maus hábitos. 

Esta atitude acarretará consequências devastadoras quer ao nível biológico quer ao nível 

psicológico e ainda ao nível social. Estas podem levar a uma perda significativa de 

saúde e bem-estar, e por sua vez, conduzir ao isolamento social. 

A atividade física e uma alimentação adequada ao longo da vida traduz-se numa 

melhor condição do indivíduo ao nível da sua saúde. Segundo Frances (2007), uma boa 
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nutrição permite ao indivíduo processos de reparação e crescimento assim como 

também a regulação do metabolismo. 

Ainda de acordo com a mesma autora, o envelhecimento produz modificações 

importantes que afetam as carências de certos nutrientes. Assim conclui-se que o 

indivíduo deve ser alvo de um acompanhamento nutricional que se intensificam com o 

avançar da idade, presente numa alimentação saudável e no exercício físico adaptado, 

uma vez que esta prática está associada ao envelhecimento saudável. 

Já o sedentarismo está associado a múltiplas patologias principalmente aquelas 

que estão habitualmente associadas ao envelhecimento, reforçando assim a importância 

da adoção de estilos e hábitos de vida saudáveis. 

O apoio social e a qualidade de vida apresentam uma relação notória entre eles, 

portanto o apoio social e a qualidade de vida têm um impacto significativo ao nível 

psicológico solicitando a compreensão dos diversos fatores relacionados com o 

envelhecimento pelo facto de estes contribuírem para uma melhor qualidade de vida e 

bem-estar. Além dos fatores já referidos, a espiritualidade também deve merecer uma 

atenção especial, quer da parte do indivíduo quer daqueles que o rodeiam. Para Fromm 

E. (2003),p.77 (…) não existe nenhuma cultura do passado, nem parece poder vir a 

existir nenhuma no futuro, que não tenha uma religião (…). Assim, a espiritualidade 

permite o reencontro/encontro da própria pessoa, a paz interior.  

O acompanhamento médico é fundamental quer para a prevenção quer para a 

deteção precoce de possíveis patologias. Por conseguinte, um acompanhamento médico 

é essencial para aumentar a qualidade de vida quer no envelhecimento quer na velhice. 

O acompanhamento da saúde e o investimento na mesma ao longo da vida não é tarefa 

fácil, devido aos custos dos serviços de saúde. É comum a velhice fazer-se acompanhar 

de uma ou mais patologias, sendo algumas destas próprias de um envelhecimento 

senescente ou causadas por diversos fatores como os maus hábitos e ou estilos de vida, 

assim como  a influência dos fatores genéticos e de ordem hereditária. 

Perante a previsível dimensão do problema compete a todos encontrar novas 

medidas e o ajuste das existentes no sentido de responder adequadamente ao 

significativo aumento da população idosa com vista a que esta tenha o máximo de 

qualidade de vida e bem-estar. 

A qualidade de vida e bem-estar dos idosos traduz-se numa diminuição 

significativa de custos e para que isso aconteça dever-se-á apostar fortemente na 
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promoção da saúde ao longo da vida. Deste modo, é necessário que se encontrem 

formas que facilitem o acesso à saúde a todos os indivíduos, assim como apostar 

fortemente em programas de educação e reeducação no que respeita ao autocuidado do 

indivíduo alertando-o de forma clara e objetiva para o facto das suas ações enquanto 

Homem terem consequências na sua velhice. 

Atualmente a sociedade está devidamente informada e tem consciência que o seu 

modo de vida se vai refletir na sua velhice. Contudo, a sociedade continua a cometer 

erros com consequências negativas que se vão agravando à medida que os anos passam, 

solicitando assim uma reeducação/educação do indivíduo – como já foi dito – assim 

como da sociedade em geral, ou seja, dos diversos meios e equipamentos e organismos 

disponíveis. 

 

1.3 Cuidados Hospitalares 

Na nossa sociedade, a maioria das pessoas hospitalizadas são idosos, ou seja, as 

camas são ocupadas com pessoas de 65 ou mais anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Beers (2006) p.27, o principal objetivo da assistência hospitalar é: 

melhorar a saúde dos utentes de tal modo que possam regressar a casa. Por este 

motivo, as hospitalizações são concebidas para serem relativamente breves. Para os 

idosos abandonar o hospital com segurança tão rápido quanto possível é geralmente a 

melhor solução.  

O afeto que existe entre utente/cliente e profissional de saúde é essencial. Existem 

diversas respostas sociais (Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Centro de 

Noite, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Acolhimento Familiar, entre outras) 

Figura 3 Cuidados no Idoso 

Fonte: Jornal da Mealhada 
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para atender de forma ajustada às necessidades, expetativas, interesses e motivações dos 

indivíduos e, em particular, das pessoas idosas (Vários Autores, 2006). 

 

1.3.1 Cuidados de Higiene 

A higiene pessoal diária é importantíssima para o indivíduo.  

A pele envelhecida de um idoso é de difícil cicatrização, frágil à pressão, atrito 

desgaste e particularmente sensível à humidade. Estas situações podem dar origem à 

degradação da pele provocando irritação, prurido ou infeções. A respiração da pele é 

necessária para garantir a eliminação do calor em excesso e das impurezas. 

A integridade da pele é fundamental para garantir uma proteção eficaz das 

infeções causadas por microrganismos espalhados no ambiente que estão 

constantemente em contato com o corpo. 

A higiene pessoal é uma necessidade básica relacionada com o conforto e a 

dignidade, mas também com a saúde e integridade da pele (Carinhas et al.,2013). 

É importante que o Técnico Superior Profissional de Gerontologia tenha atenção, 

cuidado, paciência, apoio e respeito durante a realização destas rotinas, extremamente 

importantes e significativas no quotidiano da pessoa. 

 

1.3.1.1 Banho no Duche 

Tendo em consideração os autores Silva (2006) e Salvado (2010), a partir do 

momento em que o idoso se consegue levantar da cama (não havendo nenhuma contra 

indicação), o banho/duche é o melhor método para manter a sua higiene. Após ter preparado 

o local, é necessário reunir o material necessário para o banho propriamente dito: 

 Cadeira de banho; 

 Shampoo; 

 Gel de banho; 

 Toalhas; 

 Secador; 

 Pente; 

 Manápulas; 

 Creme hidratante; 

 Luvas (para o cuidador/ 

técnico). 

 

 

O banho/duche é realizado da seguinte forma:  

a) Orientar o idoso, para iniciar o banho e auxiliar sempre que necessário;  
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b) Colocar o idoso na posição de sentado, para evitar risco de queda;  

c) Molhar a cabeça e todo o corpo; 

d) Lavar o cabelo, efetuar no mínimo duas lavagens com shampoo  

e) Lavar o corpo terminando com a zona genital e por fim anal; 

f) Secar bem o corpo, principalmente as regiões genitais, articulares (dobras dos 

joelhos, cotovelos, axilas e espaços interdigitais); 

g) Aplicar o creme hidratante e de seguida vestir o idoso; 

h) Pentear o cabelo. 

 

O momento do banho é de extrema importância, pois é o momento ideal para 

observar avaliar a integridade da pele, dos cabelos, unhas e da higiene oral. A análise 

cuidadosa da pele e a avaliação de aspetos como a cor, temperatura, hidratação, edemas 

e rubor podem indicar o aparecimento de outras complicações, nomeadamente úlceras 

de pressão. 

 

1.3.1.2 Banho no Leito 

Tendo em consideração os autores anteriormente referidos, explicam-se os 

cuidados de higiene caso o cliente não se consiga movimentar, esteja restrito ao leito, 

sendo necessário proceder à sua higiene na cama.  

Antes de dar inicio à higiene no leito, reunir previamente todo o material a 

utilizar:  

 Água tépida 

 Bacias (uma para a água limpa e 

outra para esvaziar a água suja);  

 Sabonete líquido neutro;  

 Manápula; 

 Luvas (para o cuidador);  

 Toalhas;  

 Resguardo em plástico;  

 Pente;  

 Corta unhas;  

 Creme hidratante. 

 

Quanto à técnica, deve-se: 

 

1. Retirar a roupa da cama, que reveste o cliente, e despi-lo;  

2. Tapá-lo, de imediato, com uma toalha;  

3. Colocar um resguardo de plástico debaixo do acamado (de forma a proteger o 

colchão), sobre o qual se coloca uma toalha bem esticada;  
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4. Iniciar com a lavagem da cara, apenas com água – olhos (da parte externa para a 

interna); nariz e orelhas, secando cuidadosamente;  

5. Manter o cliente em decúbito dorsal, lavar com sabonete líquido o pescoço, 

peito, um membro superior e terminar na axila (inicia-se pelo membro que está 

mais afastado do cuidador);  

6. Nas senhoras, é necessário lavar bem, e secar minuciosamente debaixo dos 

seios; 

7. Submergir a manápula na bacia ou então utilizar outra para retirar a sujidade e o 

sabão, enxaguar a zona já lavada,  

8. Secar cuidadosamente;  

9. Repetir o mesmo procedimento com o outro membro superior;  

10. Proceder à lavagem do abdómen (especial atenção ao umbigo), de seguida secar 

bem;  

11. Iniciar a lavagem dos membros inferiores (começar pelo que se encontra mais 

afastado);  

12. Secar minuciosamente, sobretudo nas zonas interdigitais;  

13. Colocar o acamado em decúbito lateral, para poder lavar a parte posterior do 

corpo;  

14. Lavar a parte posterior do pescoço, e as costas;  

15. De seguida, lavar as nádegas e as coxas;  

16. Por fim, lavar a região genital e em último a região anal (sempre no sentido da 

púbis para o ânus).  

17. Aplicar o creme hidrante efetuando uma pequena massagem.  

 

Não nos devemos esquecer do seguinte: 

1. A higiene deve ser feita por partes, destapando-as alternadamente, tapando o 

restante corpo, para não o expor ao frio e aos olhares. 

2. Estimular, solicitar a colaboração do idoso mesmo que este pareça não querer 

participar (“…agora o pé esquerdo…”). 

3. Favorecer a autonomia, deixar que o idoso possa colaborar. 

4. Explicar sempre o que se pretende fazer. 

5. Efetuar a mudança de água, sempre que necessário. 

6. Não abandonar o idoso sozinho, caso aconteça, colocar as grades de segurança 

no leito. 
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Quando o idoso é acamado e os cuidados de higiene são prestados no leito, é 

necessário também proceder à troca de toda a roupa de cama, ou seja, fazer de lavado o 

leito onde irá permanecer o acamado. Para o efeito é necessário o seguinte material: 

lençol de cama de cima e de baixo, resguardo, almofadas, resguardo, fronhas e colcha. 

 

A técnica é a que se indica: 

 

1. Retirar a colcha, a manta e o lençol superior. 

2. Aproximar o cliente a uma extremidade da cama. 

3. Desentalar o lençol inferior usado da extremidade do colchão e enrolá-lo 

longitudinalmente até metade da cama, o mais perto possível do utente acamado;  

4. Colocar o lençol inferior limpo, sobre a metade livre do colchão. 

5. Colocar a extremidade do lençol por baixo do colchão e enrolar 

longitudinalmente o resto do lençol, de modo aproximá-lo do cliente. 

6. Colocar o resguardo a meio do lençol (que fique situado entre o tórax e os 

joelhos do utente), entalando-o por baixo do lençol. 

7. Ajudar o cliente a mudar de posição, passando-o por cima dos lenções 

enrolados, até que fique na parte da cama já mudada. 

8. Retirar completamente o lençol usado e desenrolar o lençol e o resguardo limpos 

na outra metade da cama, esticando-o bem dobrando as extremidades por baixo 

do colchão. 

9. Posicionar o utente no decúbito apropriado, por fim, colocar o lençol limpo, a 

manta e a colcha e entalá-los debaixo do colchão na parte inferior da cama;  

10. Efetuar a troca das fronhas das almofadas necessárias para o posicionamento do 

acamado.  

 

1.4 Respostas Sociais dirigidas a toda à população idosa 

Hoje em dia, os nossos idosos podem usufruir de várias respostas sociais, pois o 

nosso país já tem uma grande amplitude de respostas ao encontro da satisfação das 

necessidades do cliente (vários autores 2006). 
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O Serviço de Apoio Domiciliário é desenvolvido a partir de um equipamento, 

que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados, no domicílio, a 

indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, 

não possam assegurar temporariamente ou permanentemente a satisfação das 

necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária. Tem como principais objetivos:  

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

b) Garantir a prestação de cuidados de ordem física e apoio psicossocial a 

indivíduos e famílias, de modo a contribuir para seu equilíbrio e bem-estar;  

c) Apoiar os indivíduos e famílias na satisfação das necessidades básicas e 

atividades da vida diária;  

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

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

f) Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização;  

g) Prevenir situações de dependência, promovendo a autonomia.  

 

Os Centros de Convívio, são expandidos a partir do equipamento, de apoio a 

atividades sócio recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas com participação 

ativa das pessoas idosas de uma comunidade. Tem como principais objetivos:  

a) Prevenir a solidão e o isolamento;  

b) Incentivar a participação e potenciar a inclusão social;  

c) Fomentar as relações interpessoais e intergeracionais;  

d) Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização.  

 

 

Os Centros de Dia, acrescentada a partir do equipamento, que presta um conjunto 

de serviços que contribuem para a manutenção das pessoas idosas no seu meio 

sociofamiliar. Tem como principais objetivos:  

a) Proporcionar serviços adequados à satisfação das necessidades dos utentes;  

b) Contribuir para a estabilização ou retardamento das consequências nefastas do 

envelhecimento;  

c) Prestar apoio psicossocial;  

d) Fomentar relações interpessoais e intergeracionais;  

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

f) Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização;  



22 

g) Contribuir para a prevenção de situações de dependência, promovendo a 

autonomia.  

 

Os Centros de Noite, esta resposta é desenvolvido num equipamento, que tem 

por finalidade o acolhimento noturno, prioritariamente para pessoas idosas com 

autonomia que, por vivenciarem situações de solidão, isolamento ou insegurança 

necessitam de suporte de acompanhamento durante a noite. Tem como principais 

objetivos:  

a) Acolher, durante a noite, pessoas idosas com autonomia;  

b) Assegurar bem-estar e segurança;  

c) Favorecer a permanência no seu meio habitual de vida;  

d) Evitar ou retardar a institucionalização.  

 

O Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas, consiste em integrar, temporária 

ou permanentemente, em famílias consideradas idóneas, pessoas idosas quando, por 

ausência ou falta de condições de familiares e / ou inexistência ou insuficiência de 

respostas sociais, não possam permanecer no seu domicílio. Tem como principais 

objetivos:  

a) Acolher pessoas idosas (no máximo de três), que se encontrem em situação de 

dependência ou de perda de autonomia, vivam isoladas e sem apoio de natureza 

sociofamiliar e/ou em situação de insegurança;  

b) Garantir à pessoa acolhida um ambiente sociofamiliar e afetivo propício à 

satisfação das suas necessidades e ao respeito pela sua identidade, personalidade 

e privacidade;  

c) Evitar ou retardar o recurso à institucionalização.  

 

As Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas consistem numa resposta social 

desenvolvida em equipamento, constituída por um conjunto de apartamentos com 

espaços e/ou serviços de utilização comum, para pessoas idosas, ou outras, com 

autonomia total ou parcial. Tem como principais objetivos:  

a) Proporcionar alojamento (temporário ou permanente);  

b) Garantir à pessoa idosa uma vida confortável e um ambiente calmo e 

humanizado;  
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c) Proporcionar serviços adequados à problemática biopsicossocial das pessoas 

idosas;  

d) Contribuir para a estabilização ou retardamento das consequências nefastas do 

envelhecimento;  

e) Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar.  

 

Os Lares de Idosos são destinados a alojamento coletivo, de utilização 

temporária ou permanente, para pessoas idosas ou outras em situação de maior risco de 

perda de independência e/ ou de autonomia. Tem como principais objetivos:  

a) Acolher pessoas idosas, ou outras, cuja situação social, familiar, económica e 

/ou de saúde, não lhes permite permanecer no seu meio habitual de vida;  

b) Assegurar a prestação dos cuidados adequados à satisfação das necessidades, 

tendo em vista a manutenção da autonomia e independência;  

c) Proporcionar alojamento temporário, como forma de apoio à família;  

d) Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar;  

e) Encaminhar e acompanhar as pessoas idosas para soluções adequadas à sua 

situação.  

 

1.5 O Papel do Técnico Superior Profissional de Gerontologia 

 

O Técnico Superior Profissional de Gerontologia tem uma enorme 

responsabilidade e conjunto de atividades a desempenhar perante a sociedade. A criação 

deste curso no Instituto Politécnico da Guarda, é estabelecida no Diário da República, 

2.ª série — N.º 13 — 20 de janeiro de 2016, Aviso nº559/2016, com os seguintes 

objetivos e as principais atividades, que a seguir se enumeram. 

 

Objetivos: 

Contribuir, de forma autónoma ou sob orientação, 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. De acordo 

com o referido documento, transcrevemos na íntegra as atividades principais, bem como 
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o referencial de competências (conhecimentos, atitudes e aptidões) do Técnico Superior 

Profissional de Gerontologia. 

 

Atividades principais: 

a) Diagnosticar os impactos sociais, económicos e culturais do envelhecimento 

populacional na sociedade. 

b) Aplicar os conhecimentos especializados sobre as caraterísticas do ciclo de 

vida, com ênfase na etapa da velhice, no diagnóstico das necessidades básicas 

destes indivíduos. 

c) Conceber e desenvolver ações de educação e saúde respeitando a identidade 

social e cultural da pessoa idosa. 

d) Conceber e desenvolver projetos de animação visando a estimulação das 

capacidades cognitivas, afetivas, sensoriais e motoras. 

e) Acompanhar e prestar apoio psicossocial à pessoa idosa. 

 

Conhecimentos: 

a) Conhecimentos fundamentais dos impactos sociais, económicos e culturais do 

envelhecimento na sociedade; 

b) Conhecimento fundamentais de língua materna e de língua estrangeira; 

c) Conhecimentos abrangentes das potencialidades dos sistemas informáticos e 

das plataformas digitais que possibilitem uma ação profissional integrada e 

participada; 

d) Conhecimentos especializados de ferramentas pedagógicas relevantes para a 

conceção e implementação de métodos e de técnicas dirigidas à promoção de 

comportamentos saudáveis; 

e) Conhecimentos fundamentais de apoio psicossocial à pessoa idosa; 

f) Conhecimentos especializados de saberes de cariz científico, técnico, 

pedagógico e ético, essenciais na intervenção bio, psico e sociopedagógica com 

e para a pessoa idosa; 

Aptidões: 

a) Identificar, selecionar e analisar indicadores estatísticos da realidade 

demográfica do envelhecimento à escala regional e nacional; 
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b) Propor a reorganização de espaços, criar um sistema administrativo e fazer 

planeamento de acordo com os recursos físicos e humanos existentes; 

c) Adequar os recursos humanos e materiais às necessidades do grupo com o qual 

está a trabalhar; 

d) Aplicar técnicas diferenciadas de comunicação; 

e) Promover o envelhecimento ativo da população idosa; 

f) Colaborar com equipas multidisciplinares na promoção da saúde; 

 

Atitudes: 

a) Demonstrar capacidade de aprendizagem contínua; 

b) Demonstrar capacidades de comunicação e de estabelecer relações com os 

clientes, fornecedores e outros prestadores de serviços; 

c) Demonstrar capacidade de trabalhar em equipa; 

d) Demonstrar capacidade de gerir as prioridades com flexibilidade na gestão do 

tempo; 

e) Demonstrar capacidade de resolução de problemas; 

f) Demonstrar capacidade de liderança; 

g) Demonstrar positividade e proatividade; 

h) Demonstrar autonomia na tomada de decisão; 

i) Demonstrar capacidades de negociação, de relacionamento interpessoal, de 

gestão de conflitos e de motivação; 

j) Adaptar a linguagem às características dos interlocutores. 

É da competência destes técnicos preparar as pessoas para uma entrada na velhice 

com dignidade e qualidade de vida. Segundo Requejo (2007, p. 56), um dos principais 

objetivos da Gerontologia é: Descobrir o melhor modo de ajudar cada um a reconhecer 

as possibilidades oferecidas pelas diferentes fases da vida, sendo esta a maneira 

adequada de proporcionar uma melhor adaptação e uma maior satisfação vital e 

consequentemente, a manutenção de níveis ótimos de qualidade de vida. Ou seja, estuda 

o impacto das condições socioculturais e ambientais no processo de envelhecimento e 

na velhice, as consequências sociais desse processo e as ações sociais que podem 

otimizar o tal processo de envelhecimento.  



26 

A gerontologia também tem como missão fazer com que os idosos se olhem como 

pessoas, fazer com que estes se recusem a verem-se como um peso ou um encargo 

social.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III  

Estágio
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O presente capítulo é dedicado ao estágio: objetivos, caraterização dos utentes e 

atividades principais desenvolvidas no mesmo. 

 

1.1 Objetivos  

Após diálogo entre mim e o meu orientador de estágio sobre quais as funções que 

iria desempenhar na Entidade Acolhedora, e ainda sob proposta da minha orientadora na 

ESECD, estabeleceram-se as seguintes linhas orientadoras do estágio (cf. Plano de 

Estágio, Anexo I): 

a) Promover a autonomia e a qualidade de vida dos idosos no meio hospitalar; 

b) Aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de forma a contribuir 

para o enriquecimento pessoal e profissional; 

c) Criar métodos de trabalho para as diferentes faixas etárias; 

d) Processo de acolhimento e integração no serviço; 

e) Identificar circunstâncias caraterísticas do envelhecimento e os fatores 

biopsicossociais relacionados com as mesmas; 

f) Observar e refletir sobre os papéis e práticas profissionais do Técnico Superior 

Profissional de Gerontologia assente em referenciais teóricos, metodológicos e 

deontológicos, lecionados ao longo do curso; 

g) Cooperar com a equipa onde se integra; 

h) Auxilio no acompanhamento e cuidados psicossociais aos utentes; 

i) Colaboração na aplicação nos programas de estimulação cognitiva e 

desenvolvimento do idoso; 

j) Participação no apoio psicossocial (cuidados pessoais, nutrição e alimentação, 

atividades instrumentais da vida quotidiana, planeamento e acompanhamento 

das atividades do desenvolvimento pessoal e social); 
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1.2 Caraterização dos utentes 

O serviço de Psicogeriatria é um serviço de internamento que, segundo as 

melhores praticas clinicas, apresenta um enfoque num atendimento integral e 

diferenciado. Existem duas unidades: a unidade 5 que está orientada para dependência 

ligeira e moderada com uma lotação de 20 camas; a unidade 6 está orientada para a 

dependência profunda e grave com uma lotação de 28 camas. Existe ainda um quarto de 

observação.  

As patologias mais frequentes neste serviço são sem dúvida as demências.  
 

1.3 Atividades Desenvolvidas 

As atividades apresentadas referem-se às funções que, num dia normal, são 

realizadas num serviço de internamento. 

 

O turno da manhã (8:00 às 16:00h) tem como objetivo primordial a higiene dos 

doentes, embora não esquecendo todas as outras. O turno desenrola-se da seguinte 

forma: 

a) Colocação da roupa (roupa própria) e do material (cadeiras de banho, esponjas e 

fralda) para a realização das higienes; 

b) Realização dos banhos nos duches; 

c) Realização dos banhos no leito sempre com auxílio da equipa de enfermagem; 

d) Auxílio nas refeições (Pequeno-Almoço); 

e) Arrumação do quarto (fazer a cama); 

f) Atividades Lúdicas com os utentes; 

g) Auxílio nas refeições (Almoço); 

h) Colaboração de toda a equipa na realização de higienização (mudança de 

fraldas); 

i) Executar Caminhadas; Atividades que visam trabalhar as dimensões 

estimulativas, relacionais e formativas; 

j) Auxílio nas refeições (Lanche). 

 

O turno da tarde (12:00 às 20:00h) não tem nenhum objetivo que se destaque, 

sendo que todas as funções são importantes: 

 

a) Auxilio nos Almoços 
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b) Colaboração de toda a equipa na realização de higienização (mudança de 

fraldas); 

c) Executar atividades de Reabilitação Sócio Ocupacional; 

d) Auxílio nas refeições (Jantar); 

e) Colaboração em deitar os doentes na cama; 

f) Despejo dos lixos. 

 

Todos os turnos são importantes, como já referi; contudo, não nos podemos 

restringir às atividades que foram mencionadas anteriormente, pois pode haver alguma 

emergência a qualquer momento e ser necessário responder às necessidades em questão. 

Porém, não fica nenhuma tarefa por realizar. 
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Atividades realizadas no estágio: 

 

Para além das atividades referidas anteriormente, foram ainda efetuadas outras tais 

como: 

 

 Passeios com os utentes- consiste numa caminhada ao longo do recinto exterior 

da casa com o objetivo de incentivar o utente a praticar a mobilidade e não 

provocarmos o isolamento. 

 

 Jogos de bola com os utentes- numa fase inicial o jogo é elaborado da seguinte 

maneira, a cada jogador é-lhe atribuído uma cor, em seguida a bola irá ser 

transportada para a cor que o tutor mencionava. Este jogo tinha a importância de 

saber a capacidade de resposta rápida para com as cores, estimulando a sensação, 

a componente cognitiva e a mobilidade dos membros superiores. 

 

 Auxiliar na ida à missa com os pacientes. Esta atividade tinha como objetivo 

fazer com que os utentes participassem na missa, respeitando a dimensão 

espiritual e religiosa dos clientes e estimulando a mobilidade. 

 Atividades de Estimulação Cognitiva: 

 -Jogo do Loto-Consiste na estimulação de memória cognitiva na qual é 

muito utilizado os números que pode ser um exercício fundamental para os 

utentes.  

 -Provérbios- Neste caso o Técnico iniciava por começar o proverbio e o 

paciente teria de adivinhar. Por cada provérbio correto era lhe atribuído um certo 

valor.  

 -Advinhas- Tentar incentivar os utentes a melhorar o sistema cognitivo 

ou seja fazer com que os clientes voltassem aos seus tempos de criança e 

descobrissem algumas adivinhas. 

 -Jogo de Cores- O técnico colocava várias cores expostas num quadro e 

depois o utente era incentivado a proceder a conjugação de várias cores e 

adivinhar a cor final. Isto era uma forma do utente conhecer as diversas cores. 
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 -Diferenças- O profissional mostrava duas imagens relativamente iguais 

mas que continham algumas diferenças, o utente era incentivado a procurar essas 

diferenças a nível do desenho completo. Por vezes sentiam imensas dificuldades 

em observar essas diferenças, pois um simples “olho mais aberto” era uma 

diferença e mostrando lhe assim um pouco mais de dificuldade. 

 -Jogos de Sons- Este jogo consistia em ouvir um som e tentar adivinhar 

qual era o som se era som de natureza, animal etc. Tinha como principais 

objetivos testar os sons do nosso dia a dia e ter boa audição. 

 Todos estes jogos/exercícios serviam para essencialmente estimular o sistema 

cognitivo (Fig.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Exercícios de Reabilitação Sócio Ocupacional 

Fonte: Própria 
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 Em diversas vezes ouve a minha participação em qualquer 

atividade lúdica organizada pela Casa de Saúde, como forma de tentar 

incentivar os utentes mais isolados a que deixassem de o ser e 

começassem a praticar atividades, promotoras de três dimensões 

essenciais: estimulativa, relacional e formativa. 

 

 

 

 Nas comemorações dos 25 Anos da Casa de Saúde Bento Menni. Participei com 

a ida com alguns utentes a celebração da Eucaristia. Em seguida com uma tarde 

cultural dança, música (Fig.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Comemorações dos 25 Anos da Casa de Saúde Bento Menni 

Fonte: Própria 
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 A CSBM promove u uma Caminhada pela Saúde Mental. A finalidade é 

continuar a alertar para os cuidados que se devem ter com a saúde integral, pois " 

Sem Saúde Mental não há ´Saúde". Na qual participei com alguns utentes dando lhe 

o principal apoio que eles precisavam (Fig.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A CSBM promoveu o arraial hospitaleiro com objetivo de os utentes 

participarem com uma marcha e visualizarem outras marchas. Este evento tornou se 

importante para a casa de saúde, na qual participei e incentivei os meus utentes mais 

próximos a participarem também (Fig.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Marcha pela Saúde Mental 

Fonte: Casa de Saúde Bento Menni (facebook) 

Figura 7  Dança do Arraial Hospitaleiro 

Fonte: Própria 
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 Na CSBM houve também uma parte mais criativa no que se refere ao Carnaval, 

pois elaboramos vários fatos carnavalesco com os utentes feitos nas atividades de 

reabilitações socio ocupacionais com objetivo de por em prática a criatividade de 

alguns (Fig.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Carnaval Casa de Saúde Bento Menni 

Fonte: Própria 
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Reflexão Final 

Efetuando um balanço e reflexão de todo o trabalho desenvolvido ao longo do 

estágio curricular, sinto que alcancei um resultado positivo e gratificante, uma vez que o 

facto de trabalhar com este tipo de utentes foi interessante. Muitos dos utentes 

apresentavam já um grau elevado de demência. 

Não posso afirmar que a componente de estágio foi cansativa, pois cansativo seria 

não saber aproveitar o que a vida tem de melhor que é cuidar do outro, seja em que 

idade for. É acima de tudo com os idosos que aprendemos. Este foi a meu primeiro 

contributo em contexto laboral e julgo que muito útil para a minha vida futura enquanto 

técnico superior profissional de gerontologia.  

A realização deste estágio foi importante, pois permitiu o contacto com a 

realidade que me espera num futuro próximo, preparando-me assim para ser um futuro 

técnico de excelência. 

No decorrer do meu estágio testei os meus conhecimentos e competências 

(atitudes e aptidões) ao participar em diversas atividades, em áreas diferentes, umas 

programadas outras de surpresa e acima de tudo fiz diversas reflexões sobre o meu 

desempenho no decorrer dessas mesmas atividades. 

Enquanto aluno estagiário aprendi muito e anseio aprender mais todos os dias. 

Verifiquei que, por vezes uma pessoa aprende com os seus próprios erros. 
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