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Resumo
O presente relatório surge no âmbito da “ Formação em Contexto de Trabalho” do curso
Técnico Superior Profissional de Gerontologia da Escola Superior de Educação,
Comunicação e Desporto , do Instituto Politécnico da Guarda, o qual tem como finalidade
refletir, descrever e apresentar todas as atividades que foram desenvolvidas durante o
período de duração de estágio (750h).
O estágio decorreu no Hospital Sousa Martins, situado na cidade da Guarda, no Serviço
de Medicina B no período compreendido entre 25 de Fevereiro a 7 de julho de 2019. Teve
como principais objetivos o conhecimento da instituição, a mobilização de diversas
competências (conhecimentos, atitudes e aptidões) relativas à gerontologia, em particular
na área da saúde, no envolvimento e interação com o utente, na experiência de trabalho
em equipa multidisciplinar e na adaptação à vida profissional com a população mais idosa
e vulnerável, avaliando potenciais fatores de risco. Permitiu ainda uma análise de todos
os processos de envelhecimento e todas as alterações que ocorrem com o avançar do
tempo.

Palavras chave:
Estágio; Técnico Superior Profissional de Gerontologia; Envelhecimento; Hospital.

IV

Índice Geral
Ficha de Identificação ....................................................................................................... II
Agradecimentos .............................................................................................................. III
Resumo ........................................................................................................................... IV
Índice Geral .................................................................................................................... VI
Índice de Figuras ..........................................................................................................VIII
Índice de Quadros .........................................................................................................VIII
Lista de Siglas e Acrónimos ........................................................................................... IX
Introdução ......................................................................................................................... 1

Capítulo I- Caraterização do Local de Estágio
1.1 A cidade da Guarda .................................................................................................... 3
1.1.1 Cidade , Histórias e Lendas .................................................................................... 6
2.1 Identificação da Instituição de Estágio - Hospital Sousa Martins .............................. 7
2.1.1 Departamentos da ULS ............................................................................................ 9
2.2.2 Estrutura Organizacional ......................................................................................... 9
2.2.3 Valores ..................................................................................................................... 9
2.2.4 Objetivos................................................................................................................ 10
2.2.5 Missão.................................................................................................................... 11

Capítulo II- Envelhecimento Ativo e Gerontologia
1.1 O envelhecimento ..................................................................................................... 13
1.2 Alterações no processo de envelhecimento .............................................................. 15
1.3 Envelhecimento Ativo .............................................................................................. 16
1.4 Estimulação Cognitiva .............................................................................................. 17
1.5 Estimulação Física .................................................................................................... 18
1.6 O idoso e a Gerontologia .......................................................................................... 19
1.7 O técnico de gerontologia ......................................................................................... 20
2.1 Cuidados de Higiene ................................................................................................. 22
2.1.1 Banho no leito ........................................................................................................ 22
2.1.2 Banho de aspersão ................................................................................................. 24
3.1 Posicionamentos ....................................................................................................... 25
3.1.1 Decúbito Dorsal ..................................................................................................... 26
3.1.2 Decúbito Semi- Dorsal .......................................................................................... 26
3.1.3 Decúbito Lateral .................................................................................................... 27
3.1.4 Decúbito Ventral .................................................................................................... 28
V

3.1.5 Decúbito Semi-Ventral .......................................................................................... 28
4.1 Patologias associadas ao envelhecimento ................................................................. 29
4.1.1 Acidente Vascular Cerebral ................................................................................... 30
4.1.2 Osteoporose ........................................................................................................... 30
4.1.3 Diabetes ................................................................................................................. 31
4.1.4 Alzheimer .............................................................................................................. 31
4.1.5 Parkinson ............................................................................................................... 32

Capítulo III - Estágio Curricular
1.1 Caraterização do serviço ........................................................................................... 33
1.2 Análise SWOT do local ............................................................................................ 34
1.3 Objetivos de estágio ................................................................................................. 35
2.1 Horários e funções ................................................................................................... 35
2.2 Tipologia de utentes ................................................................................................. 38
2.3 Atividades desenvolvidas ......................................................................................... 39
3.1 Desinfeções e higienizações ..................................................................................... 40
3.2 Isolamentos ............................................................................................................... 42
3.3 Equipamentos de Proteção Individual ...................................................................... 43
4.1 Atividades de estimulação cognitiva ........................................................................ 43
Reflexão final ................................................................................................................ 47
Bibliografia ..................................................................................................................... 48

Anexos
Anexo 1 – Organograma da Instituição
Anexo 2 – Plano de estágio

VI

Índice de Figuras
Figura 1- Sé Catedral......................................................................................................... 4
Figura 2- Atividades de natal ............................................................................................ 5
Figura 3- Brasão da cidade da Guarda.............................................................................. 6
Figura 4- Hospital Sousa Martins ...................................................................................... 7
Figura 5- Valores da instituição ...................................................................................... 10
Figura 6- Pilares do envelhecimento ativo ..................................................................... 17
Figura 7- Interação do técnico com o idoso ................................................................... 21
Figura 8- Úlcera de pressão ............................................................................................ 25
Figura 9- Dissimilitudes entre a tipologia dos AVC ......................................................... 30
Figura 10- Funções dos Assistentes Operacionais.......................................................... 36
Figura 11- Dissimilitudes entre os panos de higienizações ............................................ 41
Figura 12- Jogos com cartas ........................................................................................... 43
Figura 13- Jogos com dominó ......................................................................................... 44
Figura 14- Jogos com dominó frutado ............................................................................ 44
Figura 15- Jogo dos copos .............................................................................................. 45
Figura 16- Tangram ......................................................................................................... 45
Figura 17- Recolha de depoimentos de páscoa ............................................................. 46
Figura 18- Jogo de confusão cognitiva ........................................................................... 46

VII

Índice de Quadros
Quadro 1- Patologias associadas ao envelhecimento .................................................... 29
Quadro 2- Análise SWOT do local .................................................................................. 34
Quadro 3- Tipologia de utentes ...................................................................................... 38
Quadro 4- Dissimilitudes entre os produtos ................................................................... 41
Quadro 5- Tipologias dos isolamentos ........................................................................... 42
Quadro 6- Equipamentos de proteção individual ........................................................... 42

VIII

Lista de Siglas e Acrónimos
AVC: Acidentes Vascular Cerebral
CID: Classificação Internacional das Doenças
DGS: Direção Geral da Saúde
EPIS: Equipamentos de Proteção Individual
INE: Instituto Nacional de Estatística
OMS: Organização Mundial de Saúde
ULS: Unidade Local de Saúde
ULSG: Unidade Local de Saúde da Guarda
VMER: Viatura Médica de Emergência e Reanimação

IX

Introdução
O presente relatório surge no âmbito da “ Formação em Contexto de Trabalho” do curso
Técnico Superior Profissional de Gerontologia da Escola Superior de Educação,
Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda, o qual tem como finalidade
refletir, descrever e apresentar todas as atividades que foram desenvolvidas durante o
período de duração de estágio (750h).
A opção por este campo de estágio surge devido à vontade de adquirir conhecimentos
mais aprofundados acerca do ciclo vital.
As diversificações de atividades realizadas durante este período contribuíram para a
implementação de técnicas aprendidas em contexto teórico, e ainda adaptando-as a cada
patologia, para a estimulação física e cognitiva dos utentes.
O presente relatório adquire especial relevância no processo aprendizagem visto que tem
como principais objetivos:
a) Descrição de todas as atividades realizadas;
b) Explicitação de todos os conhecimentos adquiridos em contexto teórico e
profissional;
c) Transcrição de todas as dificuldades ocorridas durante o período de estágio;
d) Enquadramento do papel de Técnico de Gerontologia com as atividades que este
tem como função desenvolver;
e) Apresentação de todas as atividades de estimulação cognitiva e física, bem como
os seus objetivos;
Este relatório encontra-se estruturado em três capítulos. O primeiro capítulo aborda a
cidade onde foi realizado o estágio e a instituição acolhedora, bem como algumas
informações relevantes sobre seu funcionamento. O segundo capítulo engloba um
enquadramento teórico acerca de gerontologia e todos os aspetos relacionados com esta
ciência. Por fim, o último capítulo aborda o estágio curricular, bem como todas as tarefas
realizadas.
A metodologia seguida ao longo deste relatório, assim como no estágio realizado baseouse em todos os conteúdos abordados nas diversas unidades curriculares constantes no
plano de estudos, bem como nas utilizadas em meio hospitalar.
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Capítulo I
Caraterização do Local
de Estágio

1.1 A cidade da Guarda
Segundo documentos disponibilizados por uma Assistente Operacional que labuta na
instituição acolhedora de estágio ( Ana Lopes), a cidade encontra-se localizada na região
estatística do centro e sub-região das beiras e serra da estrela, a Guarda contém 1056 m
de altitude, sendo por isso caraterizada como a mais alta cidade portuguesa.
A altitude da cidade foi vista como um aspeto bastante positivo para os doentes com
tuberculose, visto que o seu ar era definido como símbolo de pureza, sendo que em tempos
mais antigos foi contruído o primeiro hospital na Guarda dedicado apenas a pessoas com
tuberculose. Hoje esse hospital não existe mais, porém foi criado um novo edifício que
se adapta a todas as necessidades dos utentes e não apenas a este tipo de patologia.
De acordo com o INE esta cidade é sede de um município que segundo a contabilização
do recenseamento de 2011, contem 42 541 habitantes, encontrando-se subdividida em
43 freguesias que totalizam 173 831 pessoas. As freguesias pertencentes à cidade são as
seguintes: Adão, Aldeia do Bispo, Aldeia Viçosa, Alvendre, Arrifana, Avelãs da Ribeira,
Benespera, Casal de Cinza, Castanheira, Cavadoude, Codesseiro, Faia, Famalicão, Fernão
Joanes, Gonçalo, Gonçalo de Bocas, Guarda, João Antão, Maçainhas, Meios,
Marmeleiro, Panóias, Pega, Pera do Moço, Porto da Carne, Ramela, Vila Fernando, Santa
Ana D’Azinha, São Miguel do Jarmelo, São Pedro do Jarmelo, Sobral da Serra, União de
Freguesias de Avelãs de Ambom e Rocamondo, Vale de Estrela, Valhelhas, União de
Freguesias de Corujeira e Trinta, Vila do Cortês do Mondego, Vila Fernando, União de
Freguesias de Mizarela, Pero Soares e Vila Soeiro, Vila Franca do Deão, União de
Freguesias de Pousade e Albardo, Vila Cortês do Mondego, Vila Garcia, União de
Freguesias de Rochoso e de Monte Margarida.
O distrito encontra-se rodeado por depressões onde correm o rio Mondego, o Zêzere e o
Côa, que desde os alvores da humanidade facilitaram a vida da população, visto que existe
uma vasta variedade de recursos. (Informação constante num documento disponibilizado
por uma Assistente Operacional do serviço de Medicina B.)
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A cidade é herdeira de um património cultural, a Sé Catedral rica em beleza e atratividade
, contendo mais de 800 anos de história. Atualmente tornou-se a igreja mais emblemática
de Portugal, criando a simbiose entre o estilo manuelino e gótico. A figura 1 representa a
grandiosa Catedral. ( Informação proveniente da página oficial da Câmara Municipal da
Guarda).

Figura 1- Sé Catedral
Fonte: Autoria Própria

No ponto mais elevado da cidade ergue-se a Torre de Menagem, considerada um símbolo
de toda a estrutura defensiva, e o desempenho e coragem de todas as populações que com
o avanço do tempo defenderam afincadamente a fronteira lusa.
Segundo o site do Município da Guarda, um dos dados de referência da cidade são os 5
F, que transmitem palavras associadas à história, à localização e ainda à diversificação
de recursos.
1. Forte: A torre do castelo, as muralhas e a sua posição geográfica demonstram a
fortaleza da cidade.
2. Farta: Faz referência a quantidade à riqueza de mão de obra que deriva do vale do
mondego.
3. Fria: A proximidade da serra da estrela torna a cidade climatericamente maís fria,
sendo a neve abundante nos tempos de inverno.
4. Fiel: Devido à recusa por parte de Álvaro Gil Cabral em entregar a chave do castelo
mesmo nos momentos de mais dificuldade.
5. Formosa: A cidade é herdeira de uma beleza natural.
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Relativamente aos acessos rodoviários possui alguns bastante importantes, como a A25,
a A23 e a IP2, que lhe facilita o acesso a outras cidades.
A nível educacional existem diversas escolas que permitem um bom ensino aos alunos,
contendo também um politécnico que permite o ingresso no ensino superior. Desde o
ensino profissional ao ensino regular, a Guarda preocupa-se em manter a qualidade do
ensino e em satisfazer todas as necessidades educativas.
A cidade da Guarda promete aconchegar o coração dos portugueses através do seu espírito
natalício e a vontade de participar em atividades alusivas à época. A Câmara Municipal,
dá luzes decorativas à sua cidade, transformando-a num local de diversão. A praça Luís
de Camões passa a ser um centro de animações, proporcionando momentos de lazer
especialmente ao público juvenil.
O pai natal não deixa de estar presente nesta época, sendo que a casa do pai natal é o sítio
preferido das crianças mais pequenas, onde personagens se ilustram de pai natal e os seus
elfos, e permitem que as crianças exponham os seus desejos de natal.
A cidade natal abre oficialmente dia 1 de dezembro e encerra dia 26 para reabrir com
novas decorações alusivas à entrada do ano novo, atraindo população de diversos locais,
de modo a partilhar o seu espírito festivo com todos os seus visitantes. (Informação
disponibilizada no site do Município da Guarda)
A figura 2 representa algumas atividades de natal elaboradas no ano 2018.

Figura 2- Atividades de natal
Fonte: Autoria Própria
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1.1.1 Cidade , Histórias e Lendas
Segundo diversas pesquisas, a informação encontrada aborda a cidade da Guarda como
um símbolo de fortaleza.
Durante os primeiros séculos da romanização, a cidade era a casa dos povos lusitanos,
sendo que a mesma categoria de população viria a resistir durante dois séculos.
A sua arma de eleição era a falcata, caraterizada pelo seu formato semelhante ao de uma
foice, sendo comparada à espada nepalesa. Apesar do formato ser deveras distinto, a sua
força, e modo de utilização é comparada com um machado.
Após o término do período habitacional dos romanos, a cidade foi novamente repleta de
população, porém desta vez por parte dos visigodos.
Segundo diversas fontes de pesquisa, em sites e manuais , verifica-se que o rei D. Dinis
e a rainha D. Isabel habitaram a cidade durante meio mês após o seu casamento,
sancionando os costumes da cidade e preparando uma guerra contra Castela com o tratado
de Alcanizes.
Com as histórias da cidade ficam as lendas, e no caso da Guarda, a sua popular lenda
refere que durante o período de reconquista, existia uma jovem apaixonada por D. Afonso
III que seguiu o rei vestida de soldado.
Após uma longa batalha o rei descobriu que o soldado seria Ana, e emocionado com a
sua atitude, o rei mandou executar a construção de um castelo para Ana viver, fazendo
dela a guardiã daquelas terras. A figura 3, representa o brasão da cidade.

Figura 3- Brasão da cidade da Guarda
Fonte: Página oficial da cidade
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2.1 Identificação da Instituição de Estágio - Hospital Sousa Martins
A ULS da Guarda é constituída pelo Hospital Sousa Martins, que se localiza na própria
cidade, e pelo Hospital Nossa Senhora da Assunção, localizado em Seia. Segundo várias
páginas de pesquisa, o Hospital pertencente à cidade relaciona-se com José Tomas De
Sousa Martins, um médico licenciado em Farmácia e Medicina, que dedicou a sua vida
ao estudo e a tentativa de cura de pessoas com tuberculose.
Sousa Martins executou uma expedição científica à Serra da Estrela, organizada em 1881
pela Sociedade de Geografia de Lisboa, no âmbito do estudo climático. Através deste
concluiu que a pureza do ar serviria para processos de climoterapia no que toca à
tuberculose.
A sua dedicação levou à criação de vários sanatórios, no qual se inclui o antigo sanatório
da cidade da Guarda, que durante anos acolheu doentes portadores de tuberculose, uma
doença que era bastante comum no século XIX.
No site da ULS da Guarda é feita uma dedicatória a Sousa Martins, como é referido, Em
sua honra, e pela sua dedicação à causa de tuberculose veio a ser dado a este sanatório
o nome “Sousa Martins”. Tendo sido inaugurado a 18 de maio de 1907, teve como
primeiro diretor o Dr. Lopo de Carvalho.
O hospital nos últimos anos tem vindo a funcionar como hospital distrital , englobando
várias especialidades. Para além do Hospital Sousa Martins , a nova estrutura engloba o
Hospital Nossa Senhora Da Assunção, em Seia, e todos os Centros de Saúde do distrito
da Guarda, com exceção do da localidade de Aguiar da Beira. A figura 4 representa a
fachada do Hospital.

Figura 4- Hospital Sousa Martins
Fonte: Autoria Própria
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2.1.1 Departamentos da ULS
O Hospital Sousa Martins é composto por vários departamentos, que englobam diversas
especialidades.
Departamento de Cirurgia
a) Serviço de bloco operatório;
b) Serviço de cirurgia de ambulatório;
c) Serviço de cirurgia geral;
d) Serviço de oftalmologia;
e) Serviço de ortopedia;
f) Serviço de otorrinologia;
g) Serviço de urologia;

Departamento de Medicina
a)

Medicina física de reabilitação;

b)

Serviço de cardiologia;

c)

Serviço de dermatologia;

d)

Serviço de gastroenterologia;

e)

Serviço de medicina;

f)

Serviço de neurologia;

g)

Serviço de pneumologia;

h)

Serviço de reumatologia;

i)

Unidade da dor;

j)

Unidade de AVC;

k)

Unidade de oncologia;

Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental
a) Serviço de pedopsiquiatria;
b) Serviço de psiquiatria;
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Departamento da Saúde, da Criança e da Mulher
a) Serviço de ginecologia;
b) Serviço de obstetrícia;
c) Serviço de pediatria e neonatologia;
d) Unidade de urgência obstétrica;
e) Unidade de urgência pediátrica;

Departamento de Urgência/ Emergência e Medicina Intensiva
a) Serviço de anestesiologia;
b) Serviço de urgência básica;
c) Unidade de cuidados intensivos;
d) Urgência geral;
e) VMER;

2.2.2 Estrutura Organizacional
Como referido anteriormente, a ULSG é constituída por diversos serviços, o que por sua
vez outorga uma elevada taxa de empregabilidade à população. Desde Assistentes
Operacionais, Enfermeiros, Médicos, Assistentes Sociais, Secretariados, são múltiplas as
tipologias de profissionais que nela executam as suas funções. O organograma da
instituição encontra-se no anexo 1.

2.2.3 Valores
Como todas as instituições, o Hospital Sousa Martins apresenta um conjunto de valores
que definem o seu funcionamento. Seguidamente, transcrevemos todos os valores
conforme a página oficial da ULSG.
a) Excelência técnica e eficiência , assegurando os melhores níveis de resultados e de
serviço prestado às populações.
b) Procura de inovação técnica permanente, promovendo o conhecimento e
reconhecendo-o como uma mais valia.
9

c) Promoção do trabalho em equipa e a multidisciplinaridade participativa.
d) Diferenciação técnica e satisfação dos profissionais.
e) Identificação das desigualdades em saúde.
f) Garantia da equidade no acesso e prestação de cuidados à população.
g) Promoção ativa da autonomia e responsabilização dos cidadãos pela sua saúde.
h) Partilha de informação em saúde com população, instituições e organismos.
i) Cooperação entre profissionais e instituições ( setores sociais, da educação, do
ambiente e do desenvolvimento local).
j) Estrutura

organizativa

flexível,

permitindo

a

necessária

adequação

às

especificidades geodemograficas.
k) Garantia da qualidade aos clientes internos e externos.
l) Integridade na defesa.
A figura 5 apresenta resumidamente os valores aplicáveis à instituição.

Figura 5- Valores da instituição
Fonte: Fundamentado na página da instituição

2.2.4 Objetivos
Segundo os dados da mesma página são objetivos da instituição:
a) Melhorar o sistema de prestação de cuidados de saúde;
b) Aumentar a qualidade e a segurança dos serviços hospitalares, através do uso das
boas práticas, a utilização de moderna tecnologia e a vinculação de profissionais
motivados;
c) Requerer e reafirmar a condição de Hospital de ensino universitário para a Guarda e
atrair profissionais;
10

d) Desenvolver um serviço que assegure a participação e a comunicação com os
cidadãos-utentes e família dentro de um processo permanente de melhoria;
e) Dar continuidade à informatização dos serviços de forma a permitir gerir com
mais eficácia;
f) Desenvolver e implementar uma política de maior responsabilização da gestão
intermédia, Legalidade Igualdade Proporcionalidade Colaboração Boa Fé
g) Assegurar a sustentabilidade financeira da Instituição;

2.2.5 Missão
Como instituição de saúde a ULSG destina-se ao acolhimento de utentes, com o intuito
de proceder a tratamentos, para que estes possam regressar ao estado de saúde normal.
Assim sendo, a identificação das necessidades de cada utente, a sua monotorização e a
dos seus determinantes são missões fundamentais para o bom funcionamento da
instituição e para o sucesso na vida do utente perante as diversas patologias.( Confrontar
página da ULSG).
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Capítulo II
Envelhecimento Ativo e
Gerontologia

O envelhecimento populacional é um fator que se tem vindo a evidenciar nos últimos
anos, passando a ser uma realidade mundial. O aumento da longevidade humana ocorre
com a diminuição das taxas de mortalidade e a diminuição das taxas de natalidade.
Com o avançar do tempo existem diversos fatores que vão sendo alterados,
nomeadamente no ser humano.
O aspeto físico, as funcionalidades cognitivas e ainda as funcionalidades dos diversos
sistemas pertencentes ao corpo humano modificam continuamente e gradualmente, sendo
que vai existindo uma decadência na eficácia dos mesmos.
Em Portugal existe uma taxa de população envelhecida bastante elevada (INE), assim
sendo é necessário que os processos de envelhecimento sejam abordados e que por sua
vez se formem profissionais com o intuito de lidar com esta população.
Na sociedade o envelhecimento é retratado como algo desprimoroso pois correlacionam
o seu conceito à dependência e à inutilidade. O ser humano carece de aceitação sobre as
alterações fisiológicas e biológicas que transcorrem durante o processo de
envelhecimento e necessita de entender que a velhice deve ser encarada como um aspeto
positivo.

1.1 O envelhecimento
O envelhecimento é retratado como um conjunto de alterações e fenómenos que
intercorrem com o passar dos tempos e que afeta o ser humano de forma indiciosa e linear,
sendo um aspeto que varia consoante cada pessoa.
Falar do processo de envelhecimento implica abordar o idoso , que segundo a OMS
(2005) existe uma idade cronológica para a distinção da faixa etária da população, sendo
então considerado idoso quando a sua idade é superior a 65 anos perante um país
desenvolvido, e idade superior a 60 anos em países em desenvolvimento.
São definidos dois tipos de envelhecimento, o primário ou normal, e o secundário ou
patológico. Assim sendo, os parágrafos apresentados posteriormente explicitam as
dissimilitudes entre cada tipologia do envelhecimento.
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Envelhecimento primário
O envelhecimento primário está relacionado com o processo de envelhecimento normal,
isto é, com ausência de antecedentes patológicos, no qual decorrem profusas alterações
no corpo humano, sendo elas a nível psicológico, biológico e físico.
O envelhecimento psicológico está associado à diminuição das faculdades psíquicas onde
normalmente o ser humano teve dificuldades no que toca a adaptação de novos papéis,
no planeamento de atividades futuras e ainda na aceitação de uma nova imagem e novas
condições, o que por sua vez pode acarretar consequências para o indivíduo , visto que
este pode ser encarado como um aspeto negativo, levando muitas das vezes a depressões,
angústia, baixa autoestima, e isolamento.
Relativamente ao envelhecimento biológico, este é definido como o conjunto de
alterações que ocorrem a nível das funções fisiológicas. É importante salientar que este
tipo de envelhecimento decorre de formas diferentes, sendo o envelhecimento normal e
patológico fatores que influenciam significativamente a forma como o sistema humano
se degrada.
O envelhecimento físico não se baseia apenas em datação cronológica, visto que o
processo de envelhecimento não é homogéneo. Este processo é definido como a soma das
profusas alterações que ocorrem exteriormente.(Florentim, R. 2019).

Envelhecimento Secundário
O envelhecimento secundário está relacionado com o aparecimento de patologias durante
o processo de envelhecimento, sendo que estas são irreversíveis e consequentemente
danosas para o corpo humano.
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1.2 Alterações no processo de envelhecimento
As alterações que ocorrem no corpo humano são inevitáveis, progressivas e irreversíveis.
Cada individuo acolhe o envelhecimento de forma diferente, e as alterações não ocorrem
de forma equipolente, variando de pessoa para pessoa.
Os parágrafos apresentados seguidamente relatam as alterações mais comuns no ser
humano, segundo Ricardo Florentim (2019):
Alterações Físicas
a) Aparecimento de manchas escuras na pele;
b) Flacidez cutânea;
c) Aumento da quantidade de pelos nas orelhas e no nariz;
d) Realçamento das veias;
e) Encurvamento postural;
f) Diminuição da estatura;
g) Alargamento nasal;
h) Encurvamento dos ombros.

Alterações Psicológicas
a) Perda progressiva de neurónios;
b) Diminuição da capacidade de assimilação;
c) Diminuição da capacidade de memória;
d) Diminuição de movimentos voluntários;
e) Diminuição da capacidade de interação.

Alterações Biológicas
a) Alteração do tecido cutâneo;
b) Alteração da postura corporal;
c) Sensibilização dos órgãos dos sentidos;
d) Diminuição das reações metabólicas.
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1.3 Envelhecimento Ativo
Segundo a OMS (2005) “ envelhecimento ativo” é considerado um processo de
otimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança, para que exista um
progresso na qualidade de vida da pessoa ( Ribeiro, O. E Paúl, P., 2011).
O envelhecimento ativo define-se como um fator indispensável na vida da população,
sendo constituído por um conjunto de objetivos, enunciados a seguir.
a) Aumento da expectativa de vida saudável;
b) Diminuição de patologias crónicas;
c) Aumento da independência;
d) Aumento da qualidade de vida.
A palavra “ativo” relaciona-se diretamente com a palavra participação, isto é, para que
um ser seja denominado ativo é necessário que mantenha uma participação nos domínios
económicos ,sociais, culturais e civis, e não somente na prática de atividades físicas.
A alimentação é um fator importante em todas as idades, que influi na saúde no processo
de envelhecimento , e é uma condicionante do envelhecimento ativo. A execução de um
plano de alimentação do idoso, deve conter todos os alimentos que satisfaçam a
necessidade nutricional de cada organismo.
O envelhecimento ativo enquadra três pilares fundamentais para o bem estar e a qualidade
de vida do idoso, sendo eles a saúde, a participação e a segurança.
O termo saúde é relatado maioritariamente como o estado de normalidade de
funcionamento do organismo humano. Porém, segundo a OMS, esta definição é bastante
mais complexa. Assim sendo, o termo saúde relaciona-se com o bem estar físico, mental
e social.
A participação é uma palavra bastante abrangente, sendo um dos três pilares fundamentais
do envelhecimento ativo, esta abrange a participação do idoso em todas as atividades e
relações estabelecidas com distintos subsistemas institucionais, como por exemplo, a
família e tudo o que diz respeito à cidadania.
Todos os elementos pertencentes à sociedade necessitam de segurança para que haja
qualidade de vida. A população mais envelhecida necessita de um maior auxílio no que
toca à segurança, visto que este passa a ser um elemento mais vulnerável. É necessário
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incluir novas estratégias, cuidados acrescidos para evitar possíveis incidentes, o termo
segurança abrange um largo espetro de questões macro que lançam um olhar critico sobre
o planeamento urbano e os lugares habitados ,e ainda espaços privados.
A figura 6 apresentada posteriormente apresenta os pilares do envelhecimento ativo.

Ativo

Figura 6- Pilares do envelhecimento ativo
Fonte: Adaptado de Ribeiro. O e Paúl. C. (2011) P.4

1.4 Estimulação Cognitiva
A cognição é definida pelo processo intelectual ou mental através do qual o organismo
toma conhecimento do mundo. A Classificação Internacional das Doenças (CID) inclui
no mesmo código da cognição, a perceção, o estado emocional, o comportamento e
relaciona os sintomas e sinais relativos à cognição com a consciência.
A estimulação cognitiva permite o desenvolvimento das atividades cognitivas necessárias
para controlar e regular os nossos pensamentos e ações.
Para haver ganhos cognitivos é necessário a utilização de testes neuropsicológicos, com
o objetivo de avaliar o estado em que se encontra o indivíduo. Para tal são utilizados os
seguintes testes:
a) Mini Mental State Examination: Este teste é extremamente útil na triagem cognitiva
por ser simples e a sua duração ser curta. O teste inclui perguntas simples, como o
local onde se encontra a pessoa, a repetição de uma série de palavras, o uso e a
compreensão da linguagem, e ainda aritmética.
b) Teste de figuras: Consiste na interpretação de figuras, adaptado ao nivel de
escolaridade de cada indivíduo.
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c) Escala de depressão geriátrica: Avalia o conteúdo psíquico, nomeadamente a
depressão. Este exame permite prevenir a depressão e possíveis consequências que
dela derivam.
Desta forma abordam-se de seguida algumas das atividades relacionadas com a
estimulação cognitiva.
a) Jogos de mesa;
b) Jogos de cartas;
c) Jogos de memória;
d) Jogos de escrita;
e) Jogos numéricos;
f) Jogos de audição;
g) Jogos de atividades artísticas;
h) Jogos de memorização.

1.5 Estimulação Física
Com todas as alterações que intercorrem durante o processo de envelhecimento, o estado
físico e a autonomia alteram-se.
É necessário adotar estratégias que permitam o desenvolvimento do corpo humano, com
o objetivo de procrastinar a dependência e a decadência das funções de todos os sistemas
do corpo.
Na terceira idade, por vezes, é complicado incitar este tipo de população à prática de
exercícios e atividades, e por isso é necessário tornar a atividade e a movimentação em
algo cativante. Apresentam-se algumas das atividades que podem ser executadas com a
população sénior, entre outras:
a) Jogos que promovam a deslocação;
b) Dança;
c) Caminhadas;
d) Natação.
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1.6 O idoso e a Gerontologia
O idoso é caraterizado pela sua necessidade de cuidados acrescidos, e ainda pela sua
maior vulnerabilidade.
É necessário que o país adote técnicas que permitam manter a qualidade de vida e a
proteção desta faixa etária, passando a ser primordial instruir profissionais que se
dediquem exclusivamente ao auxílio e proteção do idoso.
Infelizmente existem casos bastante preocupantes que têm vindo a aumentar nos últimos
tempos, sendo eles a taxa de abandono, o isolamento, o aumento da taxa de
vulnerabilidade e falta de condições da população idosa.
O estudo do envelhecimento, a formação de profissionais que se dediquem à prestação de
cuidados da população idosa, a construção de edifícios de acolhimento a idosos (lares,
instituições) são fatores que devem ser colocados em prática, visto que eles visam a
melhoria da qualidade de vida do idoso.
A palavra gerontologia surgiu da língua grega e é atualmente definida como a ciência que
se encarrega do estudo de todas as alteações e fenómenos que decorrem durante o
processo de envelhecimento. Os pontos apresentados abaixo enunciam os principais
objetivos da gerontologia :
a) Estudo das variáveis que influenciam o envelhecimento;
b) Estudo de estratégias da melhoria da qualidade de vida da população;
c) Implementação de estratégias relativas à proteção do idoso;
d) Melhoria da qualidade de vida do idoso;
Ao longo dos anos a definição de gerontologia foi diversificada , consoante os biólogos
que se ocupam desta área.
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1.7 O técnico de gerontologia
O técnico de gerontologia, tal como o nome indica é definido como o profissional capaz
de auxiliar na prestação de cuidados de saúde, higiene e conforto à população idosa.
Segundo o diário da República, 2.ª série — N.º 13 — 20 de janeiro de 2016, as principais
atividades do técnico de gerontologia são:
a) Diagnosticar os impactos sociais, económicos e culturais do envelhecimento
populacional na sociedade;
b) Assegurar as necessidades fisiológicas básicas da pessoa idosa;
c) Conceber e desenvolver ações de educação e saúde respeitando a identidade social
e cultural da pessoa idosa;
d) Conceber e desenvolver projetos de animação visando a estimulação das
capacidades cognitivas, afetivas, sensoriais e motoras;
e) Acompanhar e prestar apoio psicossocial à pessoa idosa;
f)

Assegurar a comunicação com a pessoa idosa, com a família, com a comunidade,
organizações e instituições;

g) Atuar em conformidade com as normas da instituição, de ética e deontologia;
h) Organizar espaços, planear e desenvolver sistemas administrativos com o objetivo
de otimizar o funcionamento das instituições;
i) Gerir recursos humanos e materiais de instituições para a pessoa idosa.
Ainda no mesmo decreto de lei encontram-se os conhecimentos que o técnico superior
de gerontologia deve adquirir.
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;
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f) Conhecimentos especializados de materiais e de espaços físicos específicos para
prática lúdico-desportiva adaptada às necessidades da mobilidade da pessoa idosa;
g) Conhecimentos fundamentais dos princípios gerais de ética e de deontologia
aplicados aos contextos de intervenção à pessoa idosa;
h) Conhecimento fundamentais do papel individual e societal nos estilos de vida, quanto
à sua influência na saúde da pessoa idosa;
i) Conhecimentos especializados de saberes de cariz científico, técnico, pedagógico e
ético, essenciais na intervenção bio, psico e sociopedagógica com e para a pessoa idosa;
j) Conhecimentos fundamentais das formas de comunicar informação, ideias e
problemas a especialistas e à pessoa idosa, família, comunidade, organizações e
instituições com quem desenvolvem a intervenção.

O técnico de gerontologia pode intervir de forma autónoma, ou sob orientação de um
enfermeiro em centros de dia, lares ou residências da terceira idade e sistemas de apoio
domiciliário criados como resposta para o envelhecimento da população na realidade dos
nossos dias. A figura 7 retrata a interação do profissional de gerontologia com o idoso.

Figura 7- Interação do técnico com o idoso
Fonte: MA10
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2.1 Cuidados de Higiene
Os cuidados de higiene são fundamentais para a saúde e o conforto do ser humano. É
primordial que o técnico de gerontologia tenha em atenção todos os cuidados de higiene
no idoso, e que se adapte às necessidades de cada um.
A tipologia da pele é alterada no envelhecimento, pelo que é necessário que haja cuidados
redobrados com a utilização de produtos cutâneos (gel de banho, creme corporal), e ainda
na forma como é higienizada a pele, visto que a sua resistência é menor, e se torna
necessário diminuir a força de atrito, para evitar possíveis inflamações.

2.1.1 Banho no leito
O banho no leito é definido como a higienização total ou parcial do corpo, executada a
pessoas acamadas, ou que no momento não se encontram em condições de saúde para
proceder ao banho no chuveiro. Este tipo de banho estimula a circulação sanguínea, e
proporciona conforto ao utente. De seguida enumera-se o material, os procedimentos e as
tarefas inevitáveis para o banho no leito, bem como os procedimentos para a elaboração
da cama.
Material:
a) Bacia com água a temperatura comedida;
b) Sabão líquido;
c) Quatro esponjas descartáveis;
d) Dois pares de luvas;
e) Toalha;
f) Resguardo de pano;
g) Dois lençóis;
h) Resguardos de poliéster;
i) Fralda;
j) Roupa para vestir o utente;
k) Creme hidratante.
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Procedimentos:
a) Desatracar os lençóis e resguardos por baixo do colchão;
b) Despir o utente, e cobrir com a toalha, de forma a preservar a sua intimidade;
c) Iniciar a lavagem pela face secando cuidadosamente;
d) Manter o utente em decúbito dorsal e iniciar a higiene no sentido das partes mais
limpas para as mais sujas, e secar minuciosamente o corpo;
e) Colocar o utente em decúbito lateral, de forma a proceder à higienização da parte
posterior do corpo, executando o mesmo processo;
f) Por último colocar creme hidratante.
Tarefas inevitáveis
a) Informar o utente acerca do procedimento e da sua finalidade;
b) Reunir o material necessário para iniciar a higiene;
c) Utilizar os equipamentos de proteção individual;
d) Proteger a unidade com cortina ou biombo;
e) Não abandonar o idoso, e caso seja necessário, garantir inicialmente condições de
segurança.
Após a realização do banho, é necessário proceder à mudança de roupas da cama do idoso,
e finalmente proceder à higienização oral.

Procedimentos para elaboração da cama
a) Retirar a colcha e o lençol superior;
b) Colocar em decúbito lateral o idoso numa das extremidades da cama;
c) Inserir a roupa suja debaixo do utente, e inserir o lençol limpo, o resguardo de pano
e o resguardo de poliéster por baixo do utente, de forma aquando se alterar a
lateralização do utente possa ser retirada a roupa suja e colocada corretamente a roupa
limpa, evitando assim executar movimentos abusivos ao utente;
d) Colocar o utente no posicionamento pretendido;
e) Colocar o lençol superior limpo e a colcha, utilizando a técnica do envelope.
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2.1.2 Banho de aspersão
O banho de aspersão, ou banho no chuveiro, é executado quando o idoso não tem
dificuldades ou algo que o impossibilite a este tipo de higienização. Assim, o material
utilizado, e os procedimentos efetuados foram os seguintes:
Material
a) Cadeira de banho;
b) Gel de duche e shampoo;
c) Esponjas;
d) Toalha;
e) Roupa para vestir o utente;
f) Pente;
g) Creme hidratante.
Procedimentos
a) Incentivar o idoso a proceder á sua higienização;
b) Executar a higienização das zonas mais limpas para as mais sujas mudando de
esponja sempre que necessário;
c) Secar o idoso;
d) Colocar creme hidratante;
e) Vestir o idoso;
a) Colocar um recipiente para placas dentárias caso o idoso possua.
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3.1 Posicionamentos
De acordo com o “ Guia Orientador de Boas Práticas- Cuidados à Pessoa Com Alterações
Da Mobilidade” (Elaborado pela ordem dos enfermeiros e disponibilizado por uma aluna
de enfermagem) os posicionamentos, também denominados por decúbitos referem-se à
posição em que a pessoa se encontra. A mudança e diversificação de decúbitos é realizada
com o objetivo de diminuir o risco de aparecimento de úlceras de pressão. Este tipo de
procedimento é realizado com pessoas acamadas, ou com pessoas que se encontram
hospitalizadas.
A alteração dos decúbitos deve ser executada com uma certa frequência, normalmente no
período de 3 em 3 horas.
As úlceras de pressão são definidas como lesões cutâneas , que produzem uma decadência
de irrigação sanguínea, levando a possíveis infeções. Este tipo de lesões como já referido
anteriormente são causadas pela pressão ou fricção contínua numa zona do corpo, sendo
mais comum nas proeminências ósseas.
A figura 8 demostra uma úlcera de pressão.

Figura 8- Úlcera de pressão
Fonte: BB BRAUN

Os locais mais propícios ao aparecimento das úlceras de pressão são:

a) Região do sacro;
b) Região trocantérica;
c) Região dos calcanhares;
d) Região escapular;
e) Região dos maléolos;
f) Região do hálux;
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3.1.1 Decúbito Dorsal
O decúbito dorsal é aquele em que o utente se encontra de barriga para cima, sendo que
os seus membros inferiores se encontram em extensão e os membros superiores podem
estar semi-fletidos ou em extensão.
Quanto ao posicionamento deve-se:
a) Posicionar a pessoa de forma a que fique bem centrada na cama;
b) Colocar a almofada para apoio da cabeça e da cintura escapular para apoio de toda
a região cervical, evitando tensão e flexão da região cervical.
No que respeita aos membros superiores, devem ser posicionados ao longo do corpo com
os cotovelos em extensão, antebraço em pronação e ligeira dorsiflexão do punho.
Relativamente aos membros inferiores os procedimentos a cumprir são:
a) Coxofemoral em extensão; poderá ser colocada almofada sob a região trocantérica
para prevenir a rotação externa do membro;
b) Colocação de uma pequena almofada na região poplítea para promover o
relaxamento dos músculos abdominais;
c) Se necessário, poderão colocar-se pequenas almofadas nas regiões aquilianas de
forma a que os calcâneos se encontrem elevados e sem pressão;
d) Posicionar o pé em ângulo reto com o auxílio das almofadas.

3.1.2 Decúbito Semi- Dorsal
No decúbito Semi-dorsal o idoso é posicionado de forma a aliviar um dos lados do corpo.
Nos membros superiores deve-se:
a) Do lado do decúbito posiciona-se em ligeira abdução e rotação interna da escapuloumeral, a mão apoiada na cama ou flexão do cotovelo, antebraço em supinação e
mão em extensão apoiada em almofadas;
b) Do lado oposto ao do decúbito posiciona-se a escapulo-umeral em ligeira abdução,
cotovelo em ligeira flexão punho em posição neutra, dedos em extensão, todo o
membro apoiado na almofada.
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Nos membros inferiores ter em atenção:
a) Do lado do decúbito, posiciona-se na base da cama, com coxofemoral e joelho em
ligeira flexão e tibiotársica em posição neutra;
b) Do lado contrário ao decúbito, o membro inferior está todo apoiado na almofada.
Posiciona-se a coxofemoral e o joelho em extensão ou ligeira flexão apoiada na
almofada, tibiotársica em posição neutra.

3.1.3 Decúbito Lateral
Quanto aos posicionamentos do decúbito lateral deve-se:
a) Posicionar a pessoa de forma a ficar centrada na cama;
b) Posicionar a cabeça sobre a almofada, que deve ter a mesma altura que a distância
do ombro ao pescoço.
Relativamente aos membros superiores:
a) O membro superior do lado do decúbito posiciona-se com a escapulo-umeral e
cotovelo em flexão; antebraço apoiado na cama ou com uma almofada pequena se
necessário;
b) O membro superior do lado contrário ao decúbito: flexão da escapulo-umeral
fazendo um ângulo de aproximadamente 90º. Membro apoiado em almofada com
pronação do antebraço, punho e dedos em extensão.
Relativamente aos membros inferiores:
a) Colocar almofada de cumprimento igual ou superior à dimensão da perna do lado
para onde se vai virar a pessoa. Verificar se a altura da almofada é adequada para
não colocar o membro em adução ou abdução;
b) Posicionar o membro inferior do lado contrário ao decúbito sobre almofada; a
articulação coxofemoral e joelho formam um ângulo de 90º. A tibiotársica deve estar
em posição neutra, de forma a que o trocânter, joelho e maléolo externo se
encontrem no mesmo plano, apoiados em almofada;
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3.1.4 Decúbito Ventral
Quanto aos posicionamentos do decúbito ventral:
a) A cabeça fica lateralizada com ou sem almofada baixa;
b) Se necessário, colocar almofada sob a região abdominal para diminuir a pressão
sobre a região mamária e escroto.
Nos membros superiores:
a) Podem ser posicionados em extensão e adução ou com abdução e rotação externa
de escapulo-umeral;
Relativamente aos membros inferiores:
a) Posicionam-se com extensão e ligeira abdução da coxofemoral, flexão do joelho, pés
apoiados em almofada, de forma a que os dedos não fiquem a tocar na base da cama;

3.1.5 Decúbito Semi-Ventral
Quanto aos membros superiores:
a) Do lado do decúbito - extensão da escapulo-umeral, cotovelo, punho e dedos em
extensão apoiados na cama;
b) Do lado contrário ao decúbito - abdução da escapulo-umeral e flexão do cotovelo,
extensão do punho e dedos;
Relativamente aos membros inferiores:
a) Do lado do decúbito - extensão da coxofemoral e joelho, apoiado na base da cama;
b) Do lado contrário ao decúbito – membro inferior apoiado em almofada com
coxofemoral a 45º, flexão do joelho, tibiotársica em posição neutra;
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4.1 Patologias associadas ao envelhecimento
Infelizmente o envelhecimento arrasta algumas consequências a diversos níveis,
nomeadamente ao nivel de saúde.
O organismo humano necessita de cuidados acrescidos, visto que ocorre um decréscimo
da imunidade. O quadro 1 identifica algumas das patologias e demências mais frequentes
e respetiva sintomatologia.
Patologia

Sintomatologia
-Perda de força;
-Dificuldade na fala;

Acidente Vascular Cerebral

-Falta de visão súbita;
-Forte dor de cabeça;
-Face assimétrica;
-Sensibilidade óssea;

Osteoporose

-Diminuição da estatura;
-Postura encurvada ou cifótica;
-Sede excessiva;
-Cansaço rápido e fraqueza;

Diabetes

-Aumento do apetite;
-Urina em excesso;
-Emagrecimento sem causa aparente;
-Esquecimentos;
-Confusões;

Alzheimer

-Repetições de frases;
-Dificuldade em manter diálogos ;
-Dificuldade na deglutição;
-Mialgia;

Parkinson

-Tremores;
-Diminuição dos movimentos ;
Quadro 1- Patologias associadas ao envelhecimento
Fonte: Autoria Própria
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4.1.1 Acidente Vascular Cerebral
O AVC ocorre quando problemas de irrigação sanguínea do cérebro causam a morte de
células, que por sua vez afetam o funcionamento cerebral. Esta patologia é subdividida
em dois tipos diferentes, o AVC isquémico e o AVC hemorrágico. O AVC isquémico é
caraterizado pela presença de uma obstrução que provoca a redução súbita do fluxo
sanguíneo numa artéria, provocando a diminuição da função neurológica. O AVC
hemorrágico é causado pela rotura de um vaso sanguíneo, provocando uma irrigação
anormal no interior ou ao redor do cérebro.
A figura 9 demonstra as dissimilitudes entre os diferentes tipos de AVC.

Figura 9- Dissimilitudes entre a tipologia dos AVC
Fonte: Evoluir com saúde

4.1.2 Osteoporose
A osteoporose é definida como uma patologia com incidência no esqueleto humano. Este
tipo de patologia perpetra uma maior fragilidade nos ossos o que consequentemente induz
a vulnerabilidade no que toca a fraturas.
O esqueleto humano em estado normal é resistente, e consegue suportar cargas pesadas,
porém na presença desta patologia, o esqueleto passa a não conseguir suportar cargas,
mesmo que sejam mínimas. Esta patologia é mais recorrente no sexo feminino.
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4.1.3 Diabetes
A diabetes é definida pela presença de quantidades anormais de glicémia no sangue e na
urina, que surge quando o pâncreas não produz corretamente a insulina.
A diabetes pode ser classificada em diversos tipos, assim sendo os pontos apresentados
seguidamente discernem as caraterísticas de cada tipologia.
- Tipo 1- Insulinodependente : Neste tipo de diabetes o pâncreas perde total capacidade
de produzir insulina . O individuo passa a ser insulinodependente.
-Tipo 2- Insulinoresistente : Neste tipo de diabetes o pâncreas reduz a produção de
insulina, ou o organismo perde a capacidade de a utilizar assertivamente.
-Diabetes insípidos: Este tipo de diabetes é caraterizado pela presença de um distúrbio
na síntese, secreção ou ação da hormona anti- diurética que pode resultar em síndromes
poliúricas.

4.1.4 Alzheimer
Esta patologia é um tipo de demência bastante comum na população idosa. É caraterizada
pela deterioração global, progressiva e irreversível de diversas funções cognitiva
(memória, atenção, concentração, linguagem, pensamento).
Este conjunto de deteriorações arrasta consequências a nivel comportamental, de
personalidade e na capacidade funcional da pessoa, dificultando as suas atividades
diárias.
Atualmente ainda não existe cura para esta demência , porém com medicação
consentânea, a sintomatologia pode ser refreada.

4.1.5 Parkinson
A doença de Parkinson é caraterizada pelo aparecimento de tremores que
consequentemente dificultam a movimentação corporal.
Esta patologia está associada à redução dos níveis de dopamina que funciona como
mensageira química cerebral nas ramificações que comandam os movimentos.
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Capítulo III
Estágio Curricular

O terceiro capítulo é dedicado à abordagem de todas as atividades realizadas ao longo do
período de estágio. Neste capítulo estão presentes os objetivos das atividades, os recursos
e fotografias ilustrativas dos mesmos.

1.1 Caraterização do serviço
A medicina B é um serviço bastante complexo, dotado de diferentes tipologias de doentes
e patologias. Neste serviço é necessário adotar estratégias e metodologias diferenciadas
consoante o utente com que nos deparamos.
Os conhecimentos e descobertas são condutas que diariamente prosperam, uma vez que
se torna necessário ter noções concernentes à realidade do serviço.
A equipa multidisciplinar que labuta na medicina dispõe de todos os seus conhecimentos
para executar todas as suas tarefas com rigor e excelência, promovendo desde cuidados
diferenciados ao doente, ao conforto e dignidade.
A equipa é constituída por Assistentes Operacionais, Enfermeiros com diferentes
especialidades e Médicos.
Como estagiária, fui acompanhada por uma Assistente Operacional, que me transmitiu
diversos conhecimentos e que explicou todas as tarefas relacionadas com o Técnico
Auxiliar de Saúde presentes no serviço.
Os utentes hospitalizados, especialmente os mais idosos, foram bastante importantes para
o sucesso deste estágio, pois foi através deles que pude enriquecer os meus conhecimentos
sobre o ciclo vital e o processo de envelhecimento.
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1.2 Análise SWOT do local
Fazendo uma análise global do local de estágio, relativamente á Medicina B, encontrouse alguns aspetos positivos, aspetos negativos, oportunidades e ameaças, apresentados no
quadro 2.

Forças

Fraquezas

- Profissionais que se dedicam

- Decadência de material (Dificuldades

continuamente ao conforto e ao rigor

na quantidade de roupas no serviço).

relativamente aos cuidados ao utente;
- Existência de profissionais com
especialidades diferentes;
-Existência de formações que se destinam à
interiorização de diferentes metodologias;
-Forte componente de trabalho na equipa;
- Atenção centrada nas necessidades do
utente;
- Intervenções centradas no bem estar do
utente;
- Equipa multidisciplinar dinâmica;
- Espírito de equipa;
- Humanização.

Oportunidades

Ameaças

- Diversificação de conhecimentos;

- Crise financeira do Estado, afetando o

- Aumento de incidência de população

Sistema Nacional de Saúde com

idosa.

diminuição de recursos disponíveis.
Quadro 2- Análise SWOT do local
Fonte: Autoria Própria
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1.3 Objetivos de estágio
O plano de estágio (Anexo 2) permitiu um consenso entre o Instituto Politécnico e a
entidade colhedora do estágio, implementar objetivos pertinentes ao estágio curricular.
Após o ajustamento do plano os objetivos propostos são os seguintes:
a) Promoção da qualidade e conforto ao idoso;
b) Auxílio na prestação de cuidados de higiene ao idoso;
c) Auxílio na prestação de alimentação ao idoso;
d) Promoção de atividades de entretenimento ao idoso;
e) Promoção da autonomia do idoso;
f)

Higienização de espaços e superfícies;

g) Criação de metodologias especificas para cada tipologia de idoso;
h) Convívio com o idoso;
i)

Reflexão de todos os conteúdos abordados em contexto teórico;

j)

Cooperação com a equipa multidisciplinar;

k) Colaboração em atividades de estimulação física e cognitiva;
l)

Realização de tarefas dinâmicas com o idoso;

m) Identificação de processos relacionados com o envelhecimento;
n) Interiorização de noções e conhecimentos adquiridos em meio hospitalar;

2.1 Horários e funções
O horário em meio hospitalar é elaborado rotativamente, de forma a que todos os
profissionais possam executar as diferentes tarefas, nos diferentes horários.
Como todos os locais de saúde as tarefas variam consoante o horário, ou seja, as tarefas
diversificam consoante os horários.
A escala é repartida em três horários diferentes, o turno da manhã, turno da tarde e por
fim o turno noturno.
O horário da manhã inicia às 8:00h e termina as 16:00 horas. O turno da manhã é bastante
complexo, requer mais profissionais, visto que as incumbências exigem um maior tempo
e mais azáfama.
Quanto às atividades do turno da manhã, repartem-se essencialmente por:
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a) Distribuição de produtos alimentares (sondas);
b) Colocação de materiais de higiene junto ao respetivo utente;
c) Preparação dos materiais para o banho no leito;
d) Prestação de auxílio na higienização ao utente (banhos no leito, banhos no chuveiro
e higiene oral);
e) Higienização de superfícies;
f) Organização de roupas (toda aquela que venha da lavandaria, como almofadas,
lençóis, resguardos, cobertas, cobertores, etc.);
g) Organização de stock;
h) Prestação de auxílio nas alimentações (pequeno almoço, almoço e lanche);
i) Transporte de amostras biológicas;
j) Transporte de esterilização;
k) Distribuição de águas pelos utentes;
l) Colaboração nos posicionamentos, transferências e mudanças de fraldas;
m) Recolha de diureses;
n) Reposição de materiais nos respetivos carros de prestação de cuidados de higiene;
o) Despejo de lixos, e transporte dos mesmos para os devidos lugares;
p) Transporte de medicação.
Os utentes são distribuídos pelos assistentes operacionais através de uma escala
elaborada pela enfermeira chefe, que numera as camas dos utentes, e atribui outras tarefas
e responsabilidades a cada um dos profissionais. A figura 10 representa a tabela de
indicações.

Figura 10- Funções dos Assistentes Operacionais
Fonte: Fotografia tirada pela estagiária
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As representações de letras alfabéticas indicam as tarefas e responsabilidades distribuídas
a cada elemento, sendo seguintes:
a) Laboratório e Rouparia;
b) Sala Técnica e Carro de higiene nº1;
c) Esterilização e Sala de sujos;
d) Sala de limpos e Carro de higiene nº2;
e) Copa e Controlo de visitas.
O horário da tarde inicia às 16:00 h e termina às 23:30 h. O turno da tarde exige menos
cooperação de profissionais que o turno da manhã pois a afluência de atividades altera.
O turno da tarde é composto pelas seguintes atividades:
a) Colocação de material de higiene nos devidos quartos (Esponjas, fraldas, camisas,
resguardos de pano, resguardos de poliéster, lençóis, bacias, babetes e copos);
b) Reposição de materiais de enfermagem;
c) Colaboração nos posicionamentos, transferências e mudanças de fraldas;
d) Prestação de auxílio na deslocação de utentes para os diversos locais de exames;
e) Auxílio na alimentação (jantar e ceia);
f) Despejo de diureses;
g) Recolha de lixos.
O horário noturno inicia às 23:30h e termina às 8:00h. Este é o turno que exige menor
número de profissionais, não sendo menos importante que os restantes visto que também
tem as suas tarefas. Engloba as seguintes atividades:
a) Colaboração nos posicionamentos, transferências e mudança de fraldas;
b) Despejo de diureses;
c) Recolha de lixos;
d) Reposição de materiais.
Todos os turnos estão sujeitos a constantes alterações, visto que existem variadas
determinantes que a qualquer momento alteram o desenrolar das atividades. As
emergências, os exames extemporâneos, os comportamentos e ações dos utentes são
fatores que influenciam a execução de turnos, pois estes casos necessitam de diferentes
atuações e responsabilidades, algo que os profissionais da medicina B executam com
rigor e excelência.
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2.2 Tipologia de utentes
Durante o período de estágio foi possível conviver com diversas tipologias de utentes, os
quais necessitaram, de metodologias e técnicas diferentes consoante as suas necessidades.
A diversificação de estratégias, a interação, as atividades cognitivas variaram de acordo
com a capacidade e o estado de saúde do utente.
Posso afirmar que durante o período de estágio 95% dos utentes hospitalizados eram
idosos, e que a patologia mais comum no serviço foi o AVC. Além do AVC foi possível
encontrar outras tipologias de patologias. O quadro 3 apresenta tipologias de utentes e as
suas limitações físicas e cognitivas.
Tipologia

Limitações Físicas e Cognitivas

Doentes com AVC

Doentes com Alzheimer

- É comum que o doente com AVC se
encontre debilitado tanto a nível cognitivo
como a nível físico.
- Os doentes têm dificuldades na
movimentação de membros, a marcha passa a
ser um processo difícil, ou muitas das vezes
inexistente.
- A doença de Alzheimer é responsável pela
alteração cognitiva do utente, podendo trazer
consequências a nivel físico.
- Por norma quando se aborda este tipo de
patologia é frequente existir consequências a
nível físico ( decadência da marcha, alteração
da fala) dependendo da etapa em que se
encontra a patologia.
A decadência de processos de raciocínio são
os mais comuns.

Doentes com Esclerose

- A esclerose , dependendo do seu tipo afeta o
utente tanto a nivel físico como cognitivo,
deixando o mesmo vulnerável.
- A alteração de movimentos, a alteração da
fala, a decadência do raciocínio são fatores
comuns neste tipo de utentes.

Doentes com Pneumonia

- Neste tipo de patologia existe uma
debilitação a nível do estado de saúde, não
levando a dificuldades cognitivas.
- As alterações de saúde podem levar à
diminuição de capacidades fisiológicas
dependendo do estado em que se encontra o
utente.

Quadro 3- Tipologia de utentes
Fonte: Autoria Própria
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2.3 Atividades desenvolvidas
Durante o período de estágio foram realizadas diversas atividades, não apenas de
estimulação física e cognitiva, mas sim todas as restantes relacionadas com a
higienização, conforto e prestação de cuidados ao idoso.
Todas as atividades executadas permitiram colocar em prática as metodologias abordadas
em contexto teórico.
Perante a realização destas tarefas foi possível perceber que para cada utente é necessário
adotar estratégias diferentes, e assim sendo a aprendizagem e o aperfeiçoamento de
técnicas passa a ser um processo contínuo.
De seguida enumeram-se as tarefas executadas durante o estágio:
a) Prestação de auxílio nos cuidados de higiene (banhos no leito, banhos de aspersão,
higiene oral);
b) Higienização de espaços e superfícies;
c) Prestação de auxílio nas transferências e posicionamentos;
d) Prestação de auxílio nas alimentações;
e) Prestação de auxílio no transporte de utentes aos diversos exames;
f) Transporte de amostras biológicas;
g) Transporte de medicações;
h) Transporte de águas;
i) Transporte de materiais de esterilização;
j) Armazenamento e reposição de Stock;
k) Armazenamento de roupas;
l) Recolha de diureses;
m) Recolha e transporte de lixos;
n) Prestação de auxílio nos cuidados pós mortem;
o) Convívio com o idoso;
p) Participação em atividades de caráter cognitivo com o idoso.
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3.1 Desinfeções e higienizações
A higienização do meio hospitalar é bastante complexa, e não se trata apenas de limpeza.
Em meio hospitalar é inevitável o contacto com bactérias e vírus, e por esse motivo é
necessário que haja cuidados de higiene acrescidos.
No serviço de Medicina B são executadas desinfeções diariamente. As altas, os óbitos e
ainda transferências requerem uma desinfeção da unidade para que o próximo utente
possa estar na unidade sem possíveis riscos de infeções.
Os Assistentes Operacionais preocupam-se em manter todas as normas de higiene e
segurança no trabalho, permitindo assim o bem estar do utente, e a integridade e a
excelência do serviço.
A limpeza diária é um processo que também requer importância por parte dos
profissionais, pois esta permite que o local esteja limpo e agradável.
Para que se torne possível higienizar consoante a tipologia de utente que se encontra na
enfermaria é necessário ter noção das seguintes definições.
Descontaminação: Remoção de materiais orgânicos (secreções) de uma superfície com
auxílio de uma solução desinfetante.
Desinfeção: Processo que elimina formas vegetativas. Deve ser feita através de
procedimentos químicos nas superfícies inanimadas previamente limpas.
Limpeza: Processo no qual é feita uma higienização mais leve, utilizando produtos
comuns de limpeza.
A higienização é um processo bastante complexo, e por esse motivo é necessário que o
profissional conheça diferentes metodologias relativas aos processos de utilização e aos
processos de diferenciação de cada produto.
Cada caso é diferente e, por isso necessita de processos diferentes, para que possa haver
uma integridade da segurança e saúde tanto dos profissionais como dos utentes.
O quadro 4 demonstra alguns produtos utilizados no meio hospitalar, abordando a sua
utilidade.
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Produto
AGISOL
VYCLEAN

IPOCLOR
ENZIMÁTICO

PRESEPT

TUFFIE

PRE- KLENZ

Propriedades

Procedimentos

- Detergente em spray para - Colocar o produto na
limpeza de superfícies.
superfície e limpar utilizando
um pano seco.
- Detergente em spray para a - Colocar o produto na
limpeza e desinfeção de superfície e limpar utilizando
superfícies.
um pano seco.
- Patilhas de desinfeção para - Diluir a pastilha em água, (1
superfícies.
pastilha- 1litro) e proceder à
higienização após a sua total
diluição.
- Detergente e desincrustante - Diluir na água e utilizar
de matéria orgânica.
consoante as normas de
utilização.
- Granulado para remoção - Aplicar na superfície com
sanguínea.
sangue, em formato circular ,
do exterior para o interior e
cobrir .
-Remover quando estiver
seco.
- Toalhitas para desinfeção.
- Retirar a toalhita do pote e
passar na superfície.
- Gel para pré desinfeção de - Colocar o material após
materiais esterilizáveis.
lavagem dentro de um
tabuleiro.
- Borrifar 5 a 10 vezes o
material
de
forma
a
humedecer o mesmo.
Quadro 4- Dissimilitudes entre os produtos
Fonte: Autoria Própria

É necessário ainda que o Assistente Operacional , bem como o Técnico de Gerontologia
tenha noção das diferentes utilidades que cada tipologia de pano tem. A figura 11
apresenta as utilidades de cada tipologia de pano.

Figura 11- Dissimilitudes entre os panos de higienizações
Fonte: Retirado de um documento do serviço de Medicina B
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3.2 Isolamentos
Durante o período de estágio não foi possível participar em cuidados ou higienizações a
utentes contaminados. Porém a curiosidade e a vontade de saber, levou à pesquisa dos
tipos de isolamento e das técnicas de desinfeção dos mesmos. No quadro 5 apresenta-se
as tipologias dos isolamentos.

É aplicável para todas as situações.

Este tipo de isolamento ocorre quando a transmissão
decorre através da via aérea , derivado a transmissão de
gotículas expelidas a uma curta distância (< 1 m) pela
tosse, espirro, fala.

Este tipo de isolamento ocorre quando as transmissões de
infeções ocorrem através do contacto.

Este tipo de isolamento ocorre quando a transmissão é
feita através de pequenas partículas que permanecem
suspensas no ar durante períodos longos e que podem ser
disseminados á distância através de correntes de ar.
Quadro 5- Tipologias dos isolamentos
Fonte: Adaptado da tabela do SNS

3.3 Equipamentos de Proteção Individual
OS equipamentos de proteção individual (EPIS) têm como definição o conjunto de
proteções capazes de manter a segurança do profissional. O quadro 6 explicita os EPIS
encontrados na Medicina B:
- Avental
- Touca
- Máscaras

- Bata
- Proteção de sapatos
-Luvas
Quadro 6- Equipamentos de proteção individual
Fonte: Autoria Própria
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4.1 Atividades de estimulação cognitiva
As diversificações de atividades durante o período de estágio foram imensas. As mesmas
atividades foram realizadas mais que uma vez com diferentes tipologias de utentes.
As atividades têm como objetivo promover momentos de socialização ao idoso, e ao
mesmo tempo estimular a sua função cognitiva.
Na área de gerontologia é necessário estimular os idosos, para que as suas funções
cognitivas continuem dentro dos parâmetros considerados normais.
Os idosos necessitam também de momentos de lazer para que não se sintam isolados e
em solidão.
Por conseguinte foram executadas as atividades que de seguida se descrevem.
1. Jogos com cartas

Figura 12- Jogos com cartas
Fonte: Autoria Própria

Descrição:
Nas atividades com cartas foram executados sortidos jogos, sendo eles a sueca, a batalha
naval, o burro, a bisca.
Objetivo:
Promover momentos de lazer e convívio ao idoso.
Material:
Baralho de cartas.
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2.Jogo do dominó

Figura 13- Jogos com dominó
Fonte: Autoria Própria

Descrição:
Foram elaborados jogos de dominó entre os idosos. Através das peças de dominó foi
possível ainda executar exercícios de contabilização e construção de figuras.
Objetivos:
Promover o convívio e estimular a mente.
Materiais:
Peças de dominó.
3. Jogo do dominó frutado

Figura 14- Jogos com dominó frutado
Fonte: Autoria Própria

Descrição:
Foram executados jogos de dominó com frutas. Com este jogo foi possível pedir ao
idoso que fizesse uma distinção entre as diferentes frutas.
Objetivos:
Estimular a mente através do pensamento.
Materiais:
Peças de dominó frutado
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4.Jogo dos copos

Figura 15- Jogo dos copos
Fonte: Autoria Própria

Descrição:
Nesta atividade pretendia-se que o idoso encontrasse a bola, ou seja foi colocada uma
bola dentro dos copos e foram alternadas as suas posições .
Objetivos:
Promover exercícios que melhore a rapidez e o raciocínio mental.
Materiais:
3 copos e 1 bola

5 . Tangram

Figura 16- Tangram
Fonte: Autoria Própria

Descrição:
Esta atividade consistiu em montar diversos desenhos com o mesmo puzzle.
Objetivo:
Promover a autonomia da imaginação.
Material:
1 puzzle de madeira
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6.Recolha de frases relativas à páscoa

Figura 17- Recolha de depoimentos de páscoa
Fonte: Autoria Própria

Descrição:
Foi executado um questionário ao utente relativamente à Páscoa. Esse questionário
consistia em o utente expressar aquilo que mais lhe agrada nessa época festiva
Objetivo:
Estimular o idoso cognitivamente.
Material:
Papel e caneta

7.Confusão de palavras e cores

Figura 18- Jogo de confusão cognitiva
Fonte: Autoria Própria

Descrição:
Nesta atividade foram escritos diversos nomes de cores, porém com cor diferente da
correspondente à palavra.
Objetivo:
Treinar a rapidez do pensamento e a associação das palavras à realidade.
Material:
Folhas com as diversas palavras em cores diferentes.
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Reflexão final
Após a realização do estágio e do presente relatório, sinto que o meu percurso desde o
início até ao final foi bastante gratificante.
Durante este tempo foi possível desenvolver e aperfeiçoar as minhas competências
técnicas e interiorizar bastantes conhecimentos que só o campo de estágio nos pode
proporcionar. O ciclo vital é bastante complexo e é necessário conviver com os processos
que derivam do envelhecimento para conseguir entender todas as suas consequências.
O que mais me gratifica é o facto de durante este tempo poder ter prestado cuidados ao
idoso, pois nada é melhor que proporcionar cuidados ao próximo. É acima de tudo com
os idosos que aprendemos, eles são um meio de conhecimentos, histórias, culturas e
vivências , e é com eles que nós aprendemos a dar valor ao tempo.
Inicialmente senti algumas dificuldades na adaptação ao serviço. Porém, com o passar
do tempo o medo de interagir com as diversas equipas que trabalham no serviço foi
passando, e hoje posso dizer que conheci uma equipa excelente, bastante profissional, e
sobretudo uma equipa humanizada.
Considero este estágio importantíssimo, visto que é um local rico em conhecimentos, e
onde a maioria da população é idosa. Neste serviço é possível acompanhar múltiplas
patologias.
Como futura profissional, pretendo continuar a melhorar todas as minhas competências
(conhecimentos, aptidões e atitudes) e manter o fundamento mais importante que aprendi
neste estágio, que foi a humanização dos cuidados, em contexto hospitalar.
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Anexos

Anexo 1 – Organograma da Instituição

Fonte: ULS Guarda E.P.E

Anexo 2 – Plano de estágio

