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Resumo 

O presente relatório surge no âmbito do Curso Técnico Superior de Gerontologia, 

ministrado na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD), do 

Instituto Politécnico da Guarda (IPG). No mesmo refiro todas as atividades e 

experiências vividas no Lar da Misericórdia da Covilhã (SCMC). 

Com este documento pretendo comprovar a experiência e competências que adquiri no 

decorrer das 750 horas de estágio, demonstrando assim, a importância do lado prático 

do curso, ou seja, do estágio curricular, para a formação, crescimento profissional e 

também pessoal. 

Segundo Zimerman (2000, p. 133) a maneira mais eficaz de fazer com que o velho 

tenha qualidade de vida, a aceitação e inserção na família e na sociedade [é através da 

estimulação.] Estimular, entre outras coisas, quer dizer exercitar, incitar, instigar, 

ativar, animar, encorajar. [Para mim, além de tudo isso, estimular é criar meios de 

manter a mente, as emoções, as comunicações e os relacionamentos em atividade. A 

estimulação é o melhor meio para minimizar os efeitos negativos do envelhecimento e 

levar as pessoas a viverem em melhores condições.] 

O Curso Técnico Superior Profissional de Gerontologia (TeSP) tem por objetivo 

qualificar jovens adultos na área da educação, de forma a prepará-los para exercerem as 

suas funções em instituições que integram idosos, seja pública ou privada. 

O estágio curricular tem como objetivo aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos no 

curso, nas diferentes Unidades Curriculares.  

 

 

Palavras Chave: TeSP, Estágio, Envelhecimento, Idoso, Gerontologia e Saúde. 
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Introdução 

O presente relatório descreve as atividdes de estágio previstas no plano de estudos do 

Curso Técnico Superior Profissional de Gerontologia, na componente de estágio, 

abordando detalhadamente todas as informações relativas a esta etapa. 

O estágio decorreu na Santa Casa da Misericórdia da Covilhã (SCMC), tendo uma 

duração de 5 meses (750 horas), sendo a coordenadora do mesmo a Doutora Catarina 

Caldeira e como orientadora deste relatório a Professora Doutora Rosa Branca Tracana. 

Este relatório tem como finalidade apresentar, descrever, analisar e refletir sobre o 

contexto onde decorreu o estágio, as atividades desenvolvidas, bem como as estratégias 

e metodologias utilizadas no mesmo de acordo com o plano de estágio previamente 

definido (Anexo I). 

O número de anos que vivemos aumentou, o seu conteúdo transformou-se e o conceito 

do que é ser velho está em permanente mudança. Segundo Jorge et.al., (2015, p 21). 

Apesar de tudo isto, o idoso necessita de estimulação, precisa de motivação e apoio, 

para que as suas limitações sejam diminuídas e para que a sua vontade seja maior que os 

obstáculos impostos pelo corpo. 

Neste sentido, esta experiência constitui uma oportunidade de conhecer o mundo do 

trabalho, possibilitando aprender, absorver, desenvolver e adquirir novos 

conhecimentos. 

Este relatório encontra-se dividido em três capítulos:  

No primeiro capítulo contextualizarei a instituição na cidade da Covilhã, caracterizando 

tanto a cidade, como a instituição, abordando os serviços prestados, a missão e os 

objetivos, os recursos humanos e os recursos materiais. 

No segundo capítulo caracterizarei o público-alvo, definirei o que é o envelhecimento, o 

envelhecimento social, o envelhecimento ativo, o envelhecimento saudável, e as 

patologias mais frequentes na SCMC. Abordarei ainda os cuidados de higiene, os 

posicionamentos, as respostas sociais dirigidas à terceira idade, o conceito de 
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gerontologia e o que é um técnico de Gerontologia, nomeadamente as suas principais 

atividades, conhecimentos, aptidões e por fim as atitudes. 

No terceiro capítulo abordarei os objetivos do estágio, descreverei todas as atividades 

em que colaborei e que orientei e elucidarei aspetos fundamentais no decorrer do 

mesmo. 

Por fim, apresentarei as conclusões e elaborarei uma reflexão crítica sobre as atividades 

realizadas, ao longo do estágio. 

Para a elaboração deste relatório foram consultadas diversas fontes nomeadamente as 

pesquisas bibliográficas e realizadas pesquisas/consultas na instituição de estágio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Caraterização da Instituição 
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1. Contexto geográfico e histórico 

A Covilhã é uma cidade pertencente ao Distrito de Castelo Branco, sendo constituída 

por 21 freguesias. O concelho da Covilhã tem um total de 51 797 habitantes. 

A Covilhã é um exemplo bastante original de uma “cidade de montanha”, rara no 

urbanismo português, com a expressão de uma vasta tradição industrial com base nos 

tempos modernos e contemporâneos.  

Situada na encosta da Serra da Estrela, voltada a Nascente, esta cidade, sede de 

concelho, localiza-se a cerca de 700 metros de altitude e é o centro urbano mais 

importante na zona da Serra da Estrela. Tenho uma área total de 555.6 Km². 

Com uma longa história e ocupação humana desde remotos tempos, a Covilhã tem na 

sua indústria de lanifícios uma das suas principais referências. Esta indústria iniciou-se 

na região ainda no tempo do rei D. Sancho I, foi desenvolvida pela comunidade judaica, 

tendo ganho um novo impulso em 1763 sob a ação de Marquês de Pombal que fundou a 

Real Fábrica de Panos, tornando-se o maior centro de produção de lanifícios de todo o 

país. 

A Covilhã é igualmente conhecida por ter sido berço de descobridores e exploradores 

que deram novas direções ao mundo na época dos Descobrimentos Portugueses, tendo 

mesmo recebido o Infante D. Henrique, o Navegador, o título de Senhor da Covilhã. 

Foi elevada a cidade a 20 de outubro de 1870 pelo Rei D. Luís I, por ser “uma das vilas 

mais importantes do reino pela sua população e riqueza”. 

1.1.Caracterização da Instituição – Santa Casa da Misericórdia da Covilhã1 

O presente estágio curricular decorreu na instituição Santa Casa da Misericórdia da 

Covilhã. 

Esta instituição localiza-se na rua Alto da Santa Cruz, 6200- 082 na cidade da Covilhã, 

como mostra a figura 1, p.21 e foi inaugurada no dia 25 de Janeiro de 2005.   

 

 
1 Regulamento da Santa Casa da Misericórdia da Covilhã 
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Esta resposta social tem capacidade para 105 utentes, todos abrangidos por acordo de 

cooperação. A ocupação é relativamente constante, quando se regista uma saída é 

imediatamente feita uma nova admissão. O estabelecimento funciona em regime 

permanente, 24h por dia, todo o ano. 

Aos residentes são assegurados a prestação dos seguintes serviços: 

a) Alojamento 

 O alojamento poderá ser temporário ou permanente, consoante as necessidades dos 

utentes. 

b) Alimentação adequada às necessidades dos utentes, respeitando as prescrições 

médicas 

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), fornece uma alimentação saudável 

e equilibrada. A ementa é organizada pela nutricionista da Santa Casa da Misericórdia 

da Covilhã, adaptada aos utentes desta resposta social e afixada na receção e em cada 

refeitório. As ementas são variáveis, sendo um prato de carne ou peixe, existindo 

também dois tipos de ementa, normal e dieta.  

Horário das refeições: 

Figura 1- Localização Geográfica da Santa Casa da Misericórdia da Covilhã 

Fonte: 
https://www.google.com/maps/place/Santa+Casa+da+Misericordia+da+Covilh%
C3%A3/@40.2810802,-
7.5042047,400a,35y,277.37h,44.93t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3d2391292
0d38b:0x97d967e0c04d8642!8m2!3d40.2821256!4d-7.5089789 (19-02-2019) 
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Pequeno- almoço: 8h00 – 10h00 

Almoço: 12h00- 13h00 

Lanche: 15h30- 16h30 

Jantar: 18h30 – 19h30. 

Os utentes, têm ainda direito ao reforço hídrico todos os dias na parte da manhã e na 

parte da tarde, sendo distribuídos água e chá e para os utentes com dificuldade em 

deglutir coloca-se espessante. 

c) Cuidados de Higiene Pessoal 

A higiene é realizada aos utentes diariamente. Efetua-se banho dia sim, dia não, nos 

restantes dias é duche, se for necessário efetua-se banho todos os dias. Todos têm 

direito à sua higiene diária, de forma a conservar o seu bem-estar, realizando-se a 

limpeza e a respetiva hidratação. 

d) Tratamento de roupas 

O tratamento de roupa é feito na lavandaria que se encontra no rés-do-chão e é prestado 

a todos os utentes do lar diariamente. Para que seja efetuado de forma correta, cada 

utente tem um número e esse número consta em cada peça de vestuário do utente. 

e) Cuidados médicos 

Este serviço encontra-se no rés-do-chão e é prestado por dois médicos que se deslocam 

à instituição uma vez por semana, onde os utentes se dirigem quando há necessidade de 

prescreverem medicamentos ou outros assuntos.  

f)  Enfermagem  

Este serviço encontra-se no rés-do-chão e é prestado diariamente. O serviço de 

enfermagem preconiza uma prestação de cuidados de qualidade aos utentes, de modo 

integral, desempenhando atividades de promoção da saúde e prevenção da doença, 

tratamento e reabilitação. Esta consiste no acompanhamento da avaliação de glicemia; 

administração de insulina conforme Esquema Terapêutico; Monitorização de Sinais 

Vitais (Tensão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e dor.); 

Preparação e Administração de Terapêutica; Realização de tratamento de feridas; 

Realização de Oxigenioterapia; Colocação de sonda rectal, vesical e/ou Naso gástrica; 
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Prevenção de UPP (Úlceras por Pressão) e  Gestão de consultas, receita médicas e 

pedidos de medicação. 

g) Fisioterapia 

O serviço de fisioterapia encontra-se no 1º piso. É composto por um ginásio equipado 

com os mais diversos materiais necessários à reabilitação física do idoso, onde se 

realizam tratamentos individuais e é prestado aos utentes todos os dias, um horário pré 

definido. Existem utentes que necessitam mais do que outros e consoante isso, a 

fisioterapeuta vê o número de dias que é preciso.  

O serviço de fisioterapia é organizado pela fisioterapeuta Susana Martins, tendo como 

objetivo principal promover a qualidade de vida com exercícios de fortalecimento e 

equilíbrio, analgesia de dor e redução postural levando assim ao “envelhecimento 

ativo”. 

h) Cuidados estéticos 

Este serviço encontra-se no 1º piso e é prestado pela esteticista/ cabeleireira que todas as 

sextas feiras vai ao lar arranjar o cabelo aos utentes, fazem o buço das senhoras, entre 

outras coisas. As auxiliares também auxiliam esta parte dos cuidados estéticos no corte 

de unhas. 

i) Higienização dos espaços 

A higienização dos espaços é um serviço realizado todos os dias, em todos os pisos, 

incluindo corredores, salas de convívio, quartos dos utentes, casas de banho, refeitórios 

e acessos ao lar.  

j) Atividades de animação sociocultural 

Este serviço é realizado no 1º piso. São proporcionadas atividades de estimulação 

cognitiva, afetiva e motora aos utentes de modo que todos possam participar conforme 

as suas capacidades. Existem o plano anual e o semanal, este é alterado e são definidas 

as atividades a realizar. 
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l) Apoio religioso 

Este serviço encontra-se no 1º piso e é prestado diariamente. A ERPI respeita a religião 

e política dos utentes, proporcionando os meios necessários para que cada utente possa 

seguir as suas opções religiosas. Os utentes católicos todos os dias vão para a capela 

rezar o terço e uma vez por mês o senhor padre dirige-se ao lar para celebrar a 

eucaristia.  

m) Transporte 

Este serviço é prestado a todos os utentes, no transporte dos mesmos para as consultas 

no CHUCB ou para outras circunstâncias. 

n) Reiki 

Este serviço encontra-se no rés-do-chão e é prestado para os utentes que o desejam. Esta 

é uma terapia energética que tem como objetivo revitalizar a energia e o estado global 

do indivíduo. 

O serviço é prestado por pessoal qualificado, com formação específica sob orientação e 

supervisão da Diretora Técnica do Estabelecimento.  

 

1.2.Missão e Objetivos da ERPI (Estrutura Residencial para Idosos 

 

A instituição tem uma missão que é a razão da sua existência e os objetivos a serem 

alcançados pela mesma. 

1. A ERPI constitui uma Resposta Social desenvolvida em alojamento coletivo, de 

utilização temporária ou permanente, em que sejam desenvolvidas atividades de apoio 

social e prestados cuidados de enfermagem. 

2. A ERPI tem por missão ser uma «casa de família» dos seus utentes, que, necessitam 

de assistência e apoio, contribuindo para a estabilização, autonomia ou estimulação do 

envelhecimento ativo e integração social. 

3. Além das Obras de Misericórdia e da cultura institucional e caritativa da Misericórdia, 

entre outros, constituem princípios gerais que presidem à filosofia de trabalho e gestão 

da ERPI os princípios da dignidade humana, da família como célula cristã 

fundamental da sociedade, da co-responsabilidade, da entreajuda e participação, da 

universalidade e igualdade, da solidariedade e economia social, da equidade social, da 

diferenciação positiva, da inserção social, da tolerância e da informação. 
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4. A ERPI, nas suas atividades, visa alcançar os seguintes objetivos: 

a) Acolher pessoas idosas, cuja situação social, familiar, económica e/ou de saúde, 

não lhes permite permanecer no seu meio habitacional de vida; 

b) Proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das 

pessoas idosas; 

c) Prestar os apoios necessários às famílias dos idosos, no sentido de preservar e 

fortalecer os laços familiares; 

d) Proporcionar alojamento, alimentação, assistência religiosa, ajuda psicológica e 

ocupação organizada e acompanhada dos tempos livres; 

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

em vista a manutenção da autonomia e independência e a promoção da sua 

qualidade de vida, potenciando a integração social; 

f) Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação inter-familiar; 

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

situação; 

h) Fomentar o processo de envelhecimento ativo; 

i) Facultar ao Utente o acesso a elementos lúdico e audiovisuais, de leitura e 

bibliográficos, assim como as festas, passeios e visitas a diversas localidades e 

monumentos; 

j) Potenciar o convívio social entre os utentes e os seus familiares, amigos e a 

comunidade; 

5. A ERPI, nas suas atuações, tem como princípios norteadores: 

a) A harmonia entres os hábitos e os costumes que traduzem a história de cada idoso 

preservando a sua individualidade e privacidade; 

b) A ligação dos utentes com os seus familiares, amigos e comunidade, como 

desenvolvimento de uma vida afetiva, estimulante e equilibrada; 

c) A procura permanente de soluções que possam complementar internamento, desde 

que tenham o acordo do idoso e seus familiares; 

d) A participação dos idosos na organização e na vida da ERPI, como pessoas 

portadoras de um projeto de vida com capacidade de iniciativa e criatividade; 

e) O convívio entre os idosos e destes com outros grupos, favorecendo uma 

participação efetiva na vida da comunidade; 

f) A concretização de atividades individuais ou de grupo, em correspondência com os 

interesses manifestados pelos idosos, possibilitando um projeto de vida com 

qualidade; 

g) Articulação com os serviços de saúde, que permita uma correta ação preventiva e 

uma adequada resposta em caso de doença. 
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1.3.Recursos Humanos  

A organização da Santa Casa da Misericórdia da Covilhã está representada na figura 5 e 

esta existe de forma a poder prestar um serviço de excelência e assegurar os cuidados 

necessários aos residentes. A instituição conta com uma equipa multidisciplinar, que 

tem por base contribuir para uma melhor qualidade de vida e bem-estar dos residentes, 

conceitos que estão na base do envelhecimento ativo. O atendimento personalizado, o 

carinho, a boa disposição, a criatividade e o dinamismo são os pilares de trabalho desta 

equipa. 

 

Figura 2- Recursos Humanos da Santa Casa da Misericórdia da Covilhã 
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1.4.Recursos Materiais  

As instalações da Santa Casa da Misericórdia estão divididas por 3 pisos. A capacidade 

da ERPI é de 105 camas, distribuídos da seguinte forma: 

a) Quartos individuais: 44 (Figura 3); 

b) Quartos duplos: 26 (Figura 4); 

c) Quartos Triplos: 3 (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Quarto Individual 

Figura 4- Quarto Duplo 

Figura 5- Quarto Triplo 
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Rés-do-Chão:  

• Balneário Feminino e Masculino (Figura 6); 

• Sala de refeições para a equipa técnica (Figura 6); 

• Arrumos de limpeza; 

• Receção (Figura 7); 

• Cozinha; 

• Rouparia/ Lavandaria; 

• Lavagem de loiça; 

• Copa; 

• Dispensa; 

• Três gabinetes técnicos (Figura 8- página 28); 

• Sala de reuniões (Figura 8- página 28); 

• Enfermaria (Figura 8- página 28); 

• Consultório (Figura 8- página 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-Instalações de Pessoal (Sala de Pausa e 
Balneários) 

Figura 7- Receção 
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Primeiro piso: 

• Quartos; 

• Duas salas de estar (Figura 9); 

• Capela (Figura 10); 

• Cabeleireira (Figura 11- página 29); 

• Ginásio/ Fisioterapia (Figura 12- página 29); 

• Galeria (Figura 13- página 29); 

• Morgue; 

• Sala de animação (Figura 14- página 29); 

• Duas salas de vigilantes (Figura 15- página 30). 

 

 

 

 

 

Figura 8- Gabinetes e Enfermagem 

Figura 9- Sala de Estar A 

Figura 10- Capela 
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Figura 11- Cabelareira 

Figura 12- Fisioterapia 

Figura 13- Galeria 

Figura 14- Sala de Animação 
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Segundo piso: 

• Quartos; 

• Duas salas de refeições (Figuras 16 e 17); 

• Duas marquises; 

• Duas salas de vigilantes (Figura  18); 

• Pátio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15- Sala de Vigia A e B 

Figura 16- Sala de Refeições A 
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Figura 17- Sala de Refeições B 

Figura 18- Sala de Vigia A e B 



 

 

 

 

 

 
 

 

Capítulo II  

Enquadramento Teórico 
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2. Processo de envelhecimento 

A pessoa idosa é alguém que apresenta necessidades específicas tanto a nível físico 

como psicológico; como está na última fase da sua vida apresenta-se mais frágil e 

necessita de mais cuidados, principalmente afetivos. Apesar disso, não deixa de ser 

menos importante/útil para a sociedade embora, muitas vezes, sofra de discriminação e 

maus tratos por parte dos outros, nomeadamente dos mais jovens. É alguém com 

experiência e que tem uma história de vida para contar.  

Muitas vezes os idosos sentem-se sós pois as pessoas mais próximas não lhes dão a 

devida atenção, alguns passam a ser tratados como objetos, mas os idosos continuam a 

possuir sentimentos e pensamentos, apenas pedem um pouco de tempo dos outros, um 

ouvido que saiba ouvir e uma mente que saiba compreender a apoiar. A solidão dos 

idosos pode ser uma consequência da falta de ocupação e da terrível suposição de que já 

se encontram “velhos” para tudo, para aprender, para sonhar, para lutar, no fundo para 

esperar um futuro. A maioria dos idosos não faz plano para o futuro, contenta-se com o 

pensamento de que aguardar a morte é a única coisa que podem fazer e vivem 

angustiados por isso. 

 

2.1. Envelhecimento 

O envelhecer é um facto da vida, só somos idosos uma vez. A experiência de envelhecer 

é única - um processo multifacetado, resulta da interação entre diversos fatores: 

• Físicos, fisiológicos ou biológicos- mudanças operadas no organismo com a 

idade, ou a perda progressiva da capacidade do corpo de regenerar; 

• Psicológicos, cognitivos ou emocionais- Transformação dos processos 

sensoriais, cognitivos e da vida afetiva que levam a mudanças no 

comportamento; 

• Sociais ou comportamentais- Mudanças com origem nas forças socais e nas 

respostas dadas pelo individuo a essas forças, influenciando as aptidões, 

expetativas, motivações, autoimagem, papeis socais, personalidade e adaptação. 

Almeida (2015, p 21) refere que - o mundo assiste a um crescimento imparável de 

número de idosos, e se continuarmos a considerar idosas as pessoas com 65 e mais 

anos, então estas quase duplicam, passando de 600 milhões para 1,1 mil milhões. 
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Ocorre do processo normal de degenerescência (processo de degradação considerado 

normal) dos vários sistemas e órgãos que constituem o nosso organismo. Este é um 

fenómeno natural que apresenta um aumento da fragilidade e vulnerabilidade, devido à 

influência do estilo de vida.   

O envelhecimento vai depender do estilo de vida que levarmos, dos hábitos e costumes 

praticados ao longo da vida. A fase de ser velho tem de ser pensada e valorizada por 

todos nós e, enquanto esse conceito não for valorizado pelo Idoso, a sociedade também 

não o valorizará. É certo que a sociedade desvaloriza o Idoso e ao longo da vida não nos 

preocupamos com o processo de envelhecimento, a não ser quando estamos doentes ou 

quando os sintomas ou as mudanças ocorrem. 

 

2.1.1. Envelhecimento Social 

O envelhecimento social é um processo que se inicia em algum momento da vida de um 

dado ser humano, que se acentua em diferentes ocasiões e que pode levar à chamada 

“morte social”. Este processo é frequentemente lento, levando à progressiva perda de 

contactos sociais gratificantes. 

A vida social da pessoa idosa comporta duas mudanças importantes: a perda do 

emprego e o aumento do tempo livre. 

Os principais indicadores do envelhecimento social são: 

• Progressiva diminuição dos contactos sociais; 

• Distanciamento social; 

• Progressiva perda do poder de decisão. 

Os principais sinais: 

• Perda progressiva dos papéis sociais; 

• Perda da autonomia e independência; 

• Alterações nos processos de comunicação; 

• Crescente importância sobre o passado. 

O individuo que envelhece tem de se preparar e de se educar para um melhor 

envelhecimento. Deve assumir um papel ativo na construção do próprio bem-estar, 

aceitar as perdas e limitações inevitáveis e participar ao máximo nas relações 

interpessoais. 
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2.1.2. Envelhecimento ativo 

Segundo a OMS (2002), o envelhecimento ativo surgiu na sequência do envelhecimento 

saudável preconizado até então, atualmente mais abrangente, alargando-se, para além da 

saúde, a aspetos socioeconómicos, psicológicos e ambientais.  

O conceito de “ativo” inclui-se para uma participação e envolvimento nas várias 

questões sociais, culturais, económicas, civis e espirituais, e não apenas à capacidade de 

estar fisicamente ativo. Esta perspetiva enfatiza a importância de pessoas perceberem o 

seu potencial para a promoção do seu bem-estar e qualidade vida.  

Define-se como uma perspetiva de curso de vida, em que o envelhecimento não se 

inicia num ponto específico, como por exemplo a idade legal da reforma, mas sim a um 

processo que se prolonga ao lado de toda a vida, na qual a história individual se constrói 

progressivamente e se materializa em resultados profundamente heterogéneos e 

idiossincráticos.  

 O envelhecimento ativo, segundo a OMS (2002), depende de vários fatores designados 

de “determinantes” os quais são de: 

✓ Ordem pessoal: fatores biológicos, genéticos e psicológicos; 

✓ Comportamental: estilos de vida saudável e participação ativa no cuidado da 

própria saúde; 

✓ Económica: rendimentos, proteção social, oportunidades de trabalho digno; 

✓ Meio físico: acessibilidade a serviços de transporte, moradias e vizinhança 

seguras e apropriados, água limpa, ar puro e alimentos seguros; 

✓ Sociais: apoio social, educação e alfabetização, prevenção de violência e abuso. 

 

2.1.3. Envelhecimento Saudável 

O envelhecimento saudável é mais do que apenas a ausência de doença. Para a maioria 

dos adultos maiores, a manutenção da habilidade funcional é mais importante. Os 

maiores custos à sociedade não são os gastos realizados para promover esta habilidade 

funcional, mas sim os benefícios que poderiam ser perdidos se não implementarmos as 

adaptações e investimentos necessários. O envelhecimento saudável é um processo que 

permanece relevante a cada idoso, uma vez que a sua experiência de Envelhecimento 

Saudável pode sempre se tornar mais ou menos positiva. Por exemplo, a trajetória do 
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Envelhecimento saudável de pessoas com demências ou doença cardíaca avançada pode 

melhorar se elas tiverem acesso a cuidados de saúde acessíveis que otimizem a sua 

capacidade e se essas vivem em um ambiente de apoio. 

 

2.2. Patologias mais frequentes no idoso 

Como já referido anteriormente, com o envelhecimento surgem diversas alterações 

biológicas, psicológicas e sociais. Estas alterações, geralmente, potenciam o 

aparecimento de patologias muito comuns na pessoa idosa. Muitas das doenças são 

hereditárias ou geriátricas, pela sua prevalência merecem uma atenção especial, é 

importante definir estratégias de prevenção, realizar um diagnóstico precoce e 

minimizar os seus sintomas. A forma de proporcionar uma qualidade de vida melhor 

aos idosos, é prevenir estas enfermidades, ter atenção aos sinais que são surgindo e 

tratar adequadamente o mais precocemente possível. De seguida descrevem-se algumas 

doenças mais comuns na terceira idade, tais como: 

Demência 

Demência é o resultado de doenças que afetam o cérebro de forma crónica e progressiva 

com perturbação das funções mentais incluindo a memória, pensamento, orientação, 

compreensão, cálculo, linguagem, juízo crítico, humor e personalidade. Estas 

perturbações afetam o funcionamento diário da pessoa e interferem com a vida social, a 

família e o trabalho. Ocorre de forma progressiva e lenta e varia de doente para doente e 

com as diferentes causas de demência.  

Alzheimer 

Alzheimer é uma doença degenerativa e progressiva do cérebro, causada por uma perda 

acelerada dos neurónios. Afeta a memória, o raciocínio, a orientação, a linguagem, o 

comportamento e os afetos. É a causa mais frequente de demência. Esta é mais comum 

acontecer após os 65 anos. 

Esta deterioração tem como consequências alterações no comportamento, na 

personalidade e na capacidade funcional da pessoa, dificultando a realização das suas 

atividades de vida diária. A figura 22 verifica-se a modificação do cérebro perante a 

doença. 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkinson 

Parkinson é uma afeção degenerativa do sistema nervoso central que compromete 

principalmente o sistema motor. 

É uma condição crónica e progressiva. A evolução dos sintomas, por norma, é lenta, 

mas é variável em cada caso. Na figura 23 é representado um dos sintomas mais visíveis 

da doença, os tremores. 

A doença desenvolve-se quando os neurónios (principalmente tipo de células 

constituinte do sistema nervoso) de certa área do cérebro, denominada substância negra, 

morrem ou tornam-se não funcionantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20- Sintoma de Doença de Parkinson 

Figura 19- Modificação do Cérebro perante a doença 
de Alzheimer 

Fonte: https://www.saudedica.com.br/alzheimer-o-
que-e-sintomas-causas-e-tratamentos/ 

https://www.saudedica.com.br/alzheimer-o-que-e-sintomas-causas-e-tratamentos/
https://www.saudedica.com.br/alzheimer-o-que-e-sintomas-causas-e-tratamentos/
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Doença Osteoarticular degenerativa 

O conceito de doença osteoarticular degenerativa pressupõe anormalidade na cartilagem 

hialina, que determina sintomatologia de variável intensidade e comprometimento da 

função. Na figura 24 pode ver-se as etapas da doença. O quadro clínico recebe a 

designação de artrose, osteoartrose ou, como é preferido atualmente, osteoartrite (OA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipertensão Arterial 

A hipertensão arterial é a elevação da pressão arterial acima dos valores considerados 

normais. A pressão arterial é a força que o sangue exerce sobre as artérias, geralmente, a 

pressão arterial aumenta com a idade e essa elevação pode ter serias consequências nos 

rins, no coração e nos vasos sanguíneos. 

Diabetes mellitus (Tipo 1 e 2)  

Com o avanço da idade, o diabetes tipo 2 é muito comum, principalmente relacionado à 

alimentação e ao estilo de vida. A diabetes é um grupo de doenças metabólicas 

caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência 

de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérbero, coração e vasos 

sanguíneos.  

Figura 21- Etapas da Doença Osteoarticular degenerativa 

Fonte: https://drguerreiro.wordpress.com/2018/01/21/doenca-
osteoarticular-degenerativa-osteoartrite/ 

https://drguerreiro.wordpress.com/2018/01/21/doenca-osteoarticular-degenerativa-osteoartrite/
https://drguerreiro.wordpress.com/2018/01/21/doenca-osteoarticular-degenerativa-osteoartrite/
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Insuficiência renal 

A insuficiência renal é uma doença provocada pela diminuição progressiva da função 

renal. As causas desta doença são várias e, como consequência, os rins deixam de ser 

capazes de proceder à eliminação dos resíduos produzidos pelo organismo, o que 

provoca alterações da composição dos líquidos que o constituem. Na figura 25 é 

esquematizado o aspeto macroscópico de IRA (Insuficiência Renal Aguda), rim normal 

e IRC (Insuficiência Renal Crónica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardiopatias 

O termo cardiopatia abrange todas as doenças que acometem o coração. Alguns dos 

tipos comuns de cardiopatia são os seguintes: Cardiopatia congênita; Doenças no 

miocárdio; Infeção no coração; Cardiopatia de válvulas; Cardiopatia hipertensiva e 

Cardiopatia isquémica. 

Doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC)  

DPOC é uma doença caracterizada por obstrução brônquica irreversível ou parcialmente 

reversível com o tratamento. 

Aterosclerose 

É uma doença vascular crónica e progressiva que normalmente manifesta-se na idade 

adulta ou idade avançada. É a inflamação crónica da camada mais interna das artérias, 

em contato direto com o sangue. 

Figura 22- Esquematização de aspeto macroscópico de IRA, 
rim normal e IRC 

Fonte: 
http://vetpatologia.blogspot.com/2012/10/insuficiencia-
renal-aguda-ira-e.html 

http://vetpatologia.blogspot.com/2012/10/insuficiencia-renal-aguda-ira-e.html
http://vetpatologia.blogspot.com/2012/10/insuficiencia-renal-aguda-ira-e.html
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Osteoporose 

É uma doença que se caracteriza pela fragilidade dos ossos, é muito frequente em 

mulheres acima dos 65 anos. Como há uma degeneração do tecido ósseo, existe um 

risco maior de fratura, mais especificamente do colo do fémur, dos punhos e da coluna 

vertebral. Na figura 26 é a apresentada a modificação perante a doença. 

A falta de atividade física, carência de vitamina D, cálcio e proteínas, o tabagismo e o 

álcool, são fatores que podem favorecer a osteoporose. As principais consequências 

desta doença são as fraturas, as dores e a perda de autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perda Auditiva 

Estima-se que a perda de audição seja uma das doenças da terceira idade mais comum. 

Esta tem um enorme impacto sobre a qualidade de vida de muitos idosos. Pode 

comprometer a comunicação verbal e o bem-estar do individuo, levando ao isolamento, 

à depressão e afetando inclusive o convívio familiar. 

 

2.3. Cuidados de Higiene 

A higiene pessoal é importante para todos os indivíduos, em todo o ciclo de vida, sendo 

uma necessidade humana fundamental relacionada com o conforto e dignidade, mas 

também com a saúde e integridade da pele.  

A pessoa idosa deve ter especial atenção durante a realização do autocuidado higiene, 

visto que a pele envelhecida é de difícil cicatrização, frágil à pressão e ao atrito e 

Figura 23- Modificação do Osso perante a Osteoporose 

Fonte: 
http://noticiasenegocios.com.br/2017/06/remedios-
para-osteoporose-e-os-riscos-para-saude-bucal/ 

http://noticiasenegocios.com.br/2017/06/remedios-para-osteoporose-e-os-riscos-para-saude-bucal/
http://noticiasenegocios.com.br/2017/06/remedios-para-osteoporose-e-os-riscos-para-saude-bucal/
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particularmente sensível à humidade. Estas situações podem dar origem à degradação da 

pele provocando irritação ou infeções. 

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

causadas por microrganismos espalhados no ambiente que estão constantemente em 

contacto com o corpo. 

É primordial 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. 

 

2.3.1. Banho no chuveiro 

O banho é muito importante para o idoso e deve ser respeitado a qualquer custo. Além 

de preservar a integridade da pele, acalma, relaxa e alivia as tensões e melhora 

substancialmente o estado de humor da pessoa idosa. 

 

2.3.2. Banho no leito 

De acordo com Caliri, Pádua & Tsuda (2007), o banho no leito é a técnica de 

higienização corporal utilizada para utentes acamados e que têm impossibilidade de se 

mover. Tem como objetivo proporcionar higiene e conforto ao utente, promover 

relaxamento e sentimento de bem-estar, reduzir os odores corporais e estimular a 

circulação sanguínea, devido ao contacto com a água morna e a massagem corporal. 

 

2.4. Posicionamentos 

Os posicionamentos são posturas em que colocamos o utente quando este não tem 

capacidade para mudar de decúbito sozinho. O objetivo dos posicionamentos é 

estimular o padrão respiratório, de mobilidade e de eliminação, prevenir complicações 

circulatórias e musculosqueléticas, mobilizar secreções brônquicas, manter a amplitude, 

movimentos articulares, manter a integridade da pele, prevenir atrofias musculares, 

providenciar conforto e bem-estar e promover o autocuidado. 
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2.5. Respostas Sociais dirigidas à Terceira idade 

Os idosos devem ser vistos como pessoas válidas apesar das suas limitações e/ou 

incapacidades. Dessas limitações surge a necessidade de criar respostas sociais, para 

que essas dificuldades sejam contornadas da melhor forma possível, melhorando assim 

a qualidade de vida dos idosos. 

2.5.1. Apoio Domiciliário 

É uma resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e 

personalizados, no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, 

deficiência física ou psíquica e que não possam assegurar temporariamente ou 

permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas e na realização das 

atividades da vida diária. Têm como objetivo: 

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

• Garantir a prestação de cuidados de ordem física e apoio psicossocial a 

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

• Apoiar os indivíduos e famílias na satisfação das necessidades básicas e 

atividades da vida diária; 

• Criar condições que permitam preservar e incentivar as relações intrafamiliares; 

• Colaborar e assegurar o acesso à prestação de cuidados de saúde; 

• Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização; 

• Prevenir situações de dependência, promovendo a autonomia. 

 

2.5.2. Centros de Convívio 

São expandidos a partir do equipamento, de apoio a atividades socio recreativas e 

culturais, organizadas e dinamizadas com participação ativa das pessoas idosas de uma 

comunidade. 

Segundo o site da Segurança Social os centros de convívio têm como objetivo: 

• Prevenir a solidão e o isolamento; 

• Incentivar a participação e potenciar a inclusão social; 

• Fomentar as relações interpessoais e intergeracionais; 
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• Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização. 

 

2.5.3 Centros de Dia 

São uma resposta social que presta um conjunto de serviços que contribuem para a 

manutenção no seu meio social e familiar, das pessoas com 65 ou mais anos, que 

precisem dos serviços prestados pelo centro de dia. Segundo o site da Segurança Social 

os centros de dia têm como objetivo: 

• Proporcionar serviços adequados à satisfação das necessidades dos utentes; 

• Contribuir para a estabilização ou retardamento das consequências nefastas do 

envelhecimento; 

• Prestar apoio psicossocial; 

• Fomentar relações interpessoais e intergeracionais; 

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

• Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização; 

• Contribuir para a prevenção de situações de dependência, promovendo a 

autonomia. 

 

2.5.4. Centro de Noite 

Têm como 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. Segundo o site da 

Segurança Social os centros de Noite têm como objetivo: 

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

• Assegurar bem-estar e segurança; 

• Favorecer a permanência no seu meio habitual de vida; 

• Evitar ou retardar a institucionalização. 

2.5.5. 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 ou 

inexistência ou insuficiência de respostas sociais, não possam permanecer no seu 
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domicílio. Como referenciado, anteriormente, no site da Segurança Social o 

Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas tem como objetivo: 

• Acolher pessoas idosas, que se encontrem em situação de dependência ou de 

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

situações de insegurança; 

• Garantir à pessoa acolhida um ambiente sociofamiliar e afetivo propicio à 

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

e privacidade; 

• Evitar ou retardar o recurso à institucionalização. 

2.5.6. Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas 

É uma resposta social destinada ao alojamento coletivo, de utilização temporária ou 

permanente para o disso. Têm como objetivo: 

• Proporcionar alojamento (temporário ou permanente); 

• Garantir à pessoa idosa uma vida confortável e um ambiente calmo e 

humanizado; 

• Proporcionar serviços adequados à problemática biopsicossocial das pessoas 

idosas; 

• Contribuir para a estabilização ou retardamento das consequências nefastas do 

envelhecimento; 

• Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação interfamiliar. 

 

2.5.7. Centro de férias e lazer 

Esta resposta social é destinada a todas as faixas etárias da população e à família na sua 

globalidade para satisfação de necessidades de lazer e de quebra de rotina, essencial ao 

equilíbrio físico, psicológico e social dos seus utilizadores. Têm como objetivos: 

• Estadias fora da sua rotina de vida; 

• Contactos com comunidades e espaços diferentes; 

• Vivências em grupo, como formas de integração social; 

• Promoção do desenvolvimento do espírito de interajuda; 

• Fomento da capacidade criadora e do espírito de iniciativa. 
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2.6. Gerontologia 

A preocupação que se tem com o envelhecimento humano sempre foi um motivo de 

algumas inquietações, pois hoje em dia, cada vez mais há uma população mais idosa. O 

conceito de gerontologia foi divulgado pelo Gerontólogo Fernandes (2015) na sua 

Monografia, afirmando que “A Gerontologia é o estudo científico do envelhecimento 

humano e tem a responsabilidade de ser o centro do qual emanam as suas ramificações a 

gerontologia social, gerontologia biomédica e a geriatria”. 

A gerontologia 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. Deve a 

gerontologia positivar o envelhecimento e a velhice através da sua valorização, 

independentemente do seu estado psicossocial.  

 

2.6.1. Técnico Superior Profissional de Gerontologia2 

O papel do Técnico Superior Profissional de Gerontologia será integrar uma equipa 

multiprofissional, realizando a avaliação vasta do idoso e do seu contexto social, 

planeando e implementando ações que melhorem a qualidade de vida das pessoas 

idosas, trabalhando com equipamentos da área da saúde e da área social, participando na 

gestão organizacional e na gestão de casos em instituições que prestam serviços à 

população idosa, desenvolvendo políticas públicas e programas educativos voltados 

para as pessoas idosas. 

Ser Técnico Superior Profissional de Gerontologia é ser uma pessoa que pretende 

proporcionar uma intervenção equilibrada e qualitativa a vários níveis aos idosos, 

contribuindo assim para alterar a ideia negativa conotada com o envelhecer. 

De acordo com o Diário da República, 2ºsérie- Nº13 – 20 de janeiro de 2016, Aviso nº 

559/2016, do Decreto-Lei nº43/2014, de 18 de março, o Técnico Superior Profissional 

de Gerontologia tem uma enorme responsabilidade e um conjunto de atividades a 

desempenhar perante a sociedade. Este deve “contribuir para o bem-estar da pessoa 

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

 
2 http://www.ipg.pt/guia_aluno/files/DR_TESP_Gerontologia.pdf 

http://www.ipg.pt/guia_aluno/files/DR_TESP_Gerontologia.pdf
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saúde, cognitivo e emocional, proteção e assistência social bem como participar ou 

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

 

Principais Atividades 

Como referido pelo Diário da República, 2º série - Nº13- 20 de janeiro de 2016, Aviso 

nº 559/2016, do Decreto-Lei nº 43/2014, de 18 de março as principais aticidades a 

desenvolver pelo Técnico Superior Profissional 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) Conhecer 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 objetivo de 

otimizar o funcionamento das instituições; 

i) Gerir recursos humanos e materiais de instituições para a pessoa idosa. 

Conhecimentos 

Como referido pelo Diário da República, o Técnico Superior Profissional de 

Gerontologia deve apresentar diversos conhecimentos essenciais para o bom 

desempenho, sendo eles: 

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; 
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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 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 social 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. 

 

Aptidões 

Existem também, aptidões que se devem desenvolver, que de acordo com o mesmo 

autor, são: 

a) Identificar, selecionar e analisar indicadores estatísticos da realidade demográfica do 

envelhecimento à escala regional e nacional; 

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; 

g) Selecionar as metodologias e as técnicas apropriadas aos contextos e públicos-alvo; 

h) Utilizar plataformas digitais que fomentem a integração e as dinâmicas de grupo; 

i) Planear e acompanhar atividades de desenvolvimento pessoal e social para a pessoa 

idosa; 

j) Produzir e apresentar relatórios técnicos. 
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2.6.4. Atitudes 

Da mesma forma, existem atitudes, a adotar: 

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. 
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3. Estágio 

Este último capítulo faz referência aos 5 meses de estágio que decorreram desde o dia 

25 de fevereiro até ao dia 25 de julho de 2019, cumprindo no total 750 horas. O estágio 

surgiu na sequência da conclusão do Curso Técnico Superior de Gerontologia. 

Ao longo dos dois anos do curso foram fornecidos conhecimentos teórico-práticos 

importantes para a realização deste estágio. Contudo as atividades práticas foram  as que 

mais facilitaram o trabalho e a integração com os idosos. Todavia as aprendizagens 

teóricas que adquiri não foram menos importantes, pois deram-me algumas bases para 

realizar o estágio com sucesso, pois passar da teoria para a prática é muito mais 

complicado do que parece, e nem sempre se consegue executar a tarefa com sucesso. 

 

3.1. Objetivos do estágio 

Os objetivos do estágio (Anexo I) é atender da melhor forma às necessidades do utente 

e da instituição, contribuir para a elaboração de atividades, acompanhar os utentes na 

prestação de cuidados na sua vida diária, promover a mobilidade dos utentes, dinamizar 

atividades que promovam a saúde e bem-estar para os utentes e os seus familiares, e 

também promover o bem-estar físico, psíquico e social do idoso, preparar o utente para 

o envelhecimento e ajudar nas atividades da vida diária, aplicando os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso. Tem também como finalidade proporcionar ao estagiário 

ferramentas e experiência para crescer pessoal e profissionalmente. Para uma melhor 

intervenção do técnico superior de gerontologia é fundamental conhecer o público com 

quem se vai trabalhar, ou seja, conhecer as suas necessidades e capacidades para poder 

atuar no que eles necessitam e assim definir objetivos.  

Para tal, é esperado que o estagiário desenvolva atividades de acordo com o que foi 

aprendido e com as necessidades da instituição e dos idosos. 

 

3.2.Caracterização dos utentes 

O gráfico 1 mostra a caracterização do público-alvo no lar da Misericórdia da Covilhã, 

dividido entre o género feminino e masculino.  
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Gráfico 1- Distribuição Utentes por sexo 

 

Podemos verificar que no género feminino temos uma percentagem de 78% em relação 

ao género masculino que é uma percentagem com o valor de 22%, a diferença como 

podemos constatar ainda é significativa. 

Ao longo destas 22 semanas, em que estive a estagiar no Lar da Misericórdia da 

Covilhã, havia no total 105 utentes, com idades compreendidas entre os 50 anos e mais 

de 100 anos, como se pode verificar no gráfico seguinte. 
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Podemos observar que nesta resposta social a maioria dos idosos tem idades entre os 81 

a 90 anos. 

Na tabela seguinte verificamos o grau de dependência dos idosos nas atividades básicas 

da vida diária, no qual foram classificados em dois graus, independentes e dependentes  

      

No gráfico seguinte podemos verificar a permanência dos utentes no lar. 

 

Gráfico 3- Utentes por tempo de permanência na valência 
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Durante a realização do estágio, realizaram-se diversas atividades, desde as Atividades 

Básicas da Vida Diária (AVD’s) à Animação Sociocultural.  

As AVD’s são atividades básicas e fundamentais para se viver em um mundo social. 

Estas estão relacionadas com a sobrevivência e com o bem-estar. 

No campo das fragilidades físicas podemos referir que a maioria dos idosos tem 

algumas dificuldades de mobilidade precisando da ajuda dos profissionais para 

satisfazer as suas necessidades. Há uma parte de pessoas idosas que necessita de ajuda 

para a realização das atividades básicas e instrumentais de vida diária no lar.  

Com o passar dos anos e o desgaste associado à velhice, há perda de mobilidade e de 

outras capacidades que fazem com que gradualmente o idoso necessite de ajuda na 

realização das AVD’S.   

Passo a descrever e analisar as principais atividades desenvolvidas no meu estágio. 

 

3.3.1. Atividades desenvolvidas com as auxiliares 

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

A higiene pessoal é decisiva no que respeita os fatores pessoais e ambientais que 

incidem na saúde física e mental dos utentes. Com isto, os motivos de higiene exigem 

uma atitude integral e globalizante que valorize as condições físicas, psicológicas, 

sociais e funcionais de cada utente.  

Material necessário: 

• Luvas; 

• 2 bacias com água; 

• Sabão/ Gel de Banho; 

• Roupa de cama limpa; 

• Toalha de banho rosto e corpo; 

• Roupa para o utente, limpa; 

• Cremes; 

• Esponjas. 
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Banho no leito 

• Reunir todo o material necessário ao procedimento; 

• Dobrar a roupa limpa e colocá-la numa cadeira na ordem pela qual irá ser 

utilizada; 

• Identificar-se e explicar o procedimento; 

• Desimpedir a área de trabalho e adaptá-la ao procedimento; 

• Lavar as mãos e calçar as luvas; 

• Oferecer o urinol ou arrastadeira; 

• Posicionar o paciente em decúbito dorsal; 

• Preparar a bacia com água morna; 

• Despir o utente, ocultando as áreas do corpo que não estão a ser higienizadas. 

Cobrir as partes do corpo que já foram higienizadas com roupa limpa; 

• Utilizando uma esponja com sabão, lavar a cara, as orelhas, o pescoço e os 

membros superiores as axilas, a região infra mamária e os membros inferiores; 

• Trocar a água da bacia; 

• Lavar a região perineal; 

• Posicionar o utente em decúbito lateral direito ou esquerdo; 

• Lavar a região posterior do corpo: a nuca, as costas, as nádegas, a região 

perineal; 

• Aplicar cremes na região perineal, se necessário; 

• Desentalar o lençol de baixo sujo, do seu lado e dobrá-lo em direção ao utente; 

• Colocar o lençol de baixo limpo, realizando metade da cama, efetuando já os 

cantos do seu lado; 

• Colocar os resguardos e fraldas limpas; 

• Posicionar o utente em decúbito lateral oposto, rolando para o lado em que já 

tem roupa limpa; 

• Retirar a roupa suja do lado contrário e fazer a cama desse mesmo lado; 

• Esticar o lençol e resguardo, certificando que não ficam dobras por baixo do 

utente; 

• Fechar a fralda; 

• Aplicar o creme; 

• Vestir o utente: 
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• Posicionar o utente; 

• Colocar o lençol de cima, cobertor e coberta, fazendo os cantos da parte inferior 

da cama; 

• Preparar o cadeirão; 

• Transferir o utente para o cadeirão; 

• Realizar os cuidados de higiene parciais necessários; 

• Arrumar e limpar o meio envolvente; 

• Lavar as mãos. 

 

Banho no chuveiro 

O banho pode ser realizado pelo utente semidependente e independente. O utente pode 

deambular até à casa de banho ou em cadeira de rodas. Durante o banho pode 

permanecer na cadeira de banho como se mostra na figura 27 ou outro apoio semelhante 

ou apoiado em barras laterais de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24- Cadeira de banho 

Fonte: https://www.maisquecuidar.com/produto/cadeira-
de-banho-cascade/ 

https://www.maisquecuidar.com/produto/cadeira-de-banho-cascade/
https://www.maisquecuidar.com/produto/cadeira-de-banho-cascade/
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Auxiliar nas tarefas de alimentação e hidratação do utente 

Acompanhei e transportei os utentes para o refeitório e de seguida ajudei na alimentação 

dos mesmos. Ajudei os utentes mais dependentes que não conseguiam comer, pois 

tinham pouca mobilidade, levei a comida à boca e a outros utentes, que até tinham essa 

mobilidade, mas com a doença não se apercebiam do que era necessário fazer, apenas 

auxiliei no movimento de levar o talher à boca.  

Também distribui ao longo do dia o reforço hídrico, um copo de chá. 

 

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

total ou parcial 

São efetuadas várias transferências, como da cama para a cadeira de rodas, da cadeira de 

rodas para a cadeira do banho, da cadeira de rodas para o cadeirão, da cadeira de rodas 

para a cadeira na mesa de refeição e o inverso. 

O posicionamento de decúbito é essencial para a pessoa com alterações da mobilidade, 

com o objetivo de prevenir complicações associadas à imobilidade, como por exemplo 

as úlceras de pressão, proporcionar conforto e promover a autonomia da pessoa. 

São necessárias para os mesmos, almofadas de textura moldáveis, adequadas ao 

posicionamento que se pretende como é representado nas figuras 28 e 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25- Posição de decúbito dorsal (deitado de costas) 

Fonte: https://www.mgfamiliar.net/LiteratureRetrieve.aspx?ID=125054 

 

Figura 26- Posição de decúbito lateral (deitado de lado) 

Fonte: https://www.mgfamiliar.net/LiteratureRetrieve.aspx?ID=125054 

 

https://www.mgfamiliar.net/LiteratureRetrieve.aspx?ID=125054
https://www.mgfamiliar.net/LiteratureRetrieve.aspx?ID=125054
https://www.mgfamiliar.net/LiteratureRetrieve.aspx?ID=125054
https://www.mgfamiliar.net/LiteratureRetrieve.aspx?ID=125054
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3.3.2.Atividades desenvolvidas na parte da enfermagem 

Medição dos níveis de glicémia e da tensão arterial 

Uma das minhas funções durante algum tempo, na instituição, era a de acompanhar/ 

medir as glicémias dos utentes diabéticos à hora de almoço. E medir a tensão arterial a 

todos os utentes da ERPI. 

Como se pode ver na figura 30, para medir os níveis de glicémia é necessário seguir os 

seguintes passos: 

• Pica-se o dedo com um dispositivo que tem uma agulha ou lanceta; 

• Coloca-se a gota de sangue numa tira-teste; 

• Com a tira-teste já inserida no medidor de glicémia (glicómetro), surgem, 

segundos depois, no visor os valores de açúcar no sangue.  

Figura 27- Passos para a medicação dos níveis de glicémia no sangue 

Fonte: https://www.bial.com/imagem/bial_controlodiabetes.pdf 

 

A administração de insulina pode ser no braço, coxa e zona da barriga como mostra na 

figura 31. Sendo que, quando na barriga, a insulina deve ser injetada numa zona 

ligeiramente afastada da zona do umbigo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28- Locais onde a insulina pode ser injetada 

Fonte: https://www.bial.com/imagem/bial_controlodiabetes.pdf 

 

https://www.bial.com/imagem/bial_controlodiabetes.pdf
https://www.bial.com/imagem/bial_controlodiabetes.pdf
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Para medir a tensão arterial é necessário: 

• Usar uma braçadeira de tamanho adequado; 

• Posição sentado, com medidor à altura do peito; 

• Descanse cinco minutos antes de medir; 

• Meça no braço que costuma ter a pressão mais elevada (para a maioria das 

pessoas é o braço direito); 

• Não fale, nem se mexa, durante a medição; 

• Confirme, repetindo a medição; 

Na tabela 2 é mostrado os valores de referência. 

Tabela 2- Valores de referência 

Fonte: https://www.deco.proteste.pt/saude/doencas/noticias/medir-a-tensao-arterial-em-casa 

 Tensão sistólica 

(Máxima) 

Tensão diastólica 

(Baixa) 

Tensão normal Menos de 120 Menos de 80 

Pré-Hipertensão 120-139 Até 89 

Hipertensão arterial estádio 1 140-159 90-99 

Hipertensão arterial estádio 2 159-179 99-109 

Hipertensão grave (crise) Superior a 180 Superior a 110 

 

Medicação dos utentes 

Uma das minhas funções, durante algum tempo, era distribuir a medicação previamente 

preparada pela equipa de enfermagem. 

A medicação é colocada no carrinho que é representado na figura 29, p.66 e todos os 

dias (era sempre em copos), com o nome do utente, a quem a medicação era destinada. 

Trata-se de uma função de enorme responsabilidade, sendo que tem de se ter cuidado 

para não colocarmos a medicação no sítio errado. 

 

https://www.deco.proteste.pt/saude/doencas/noticias/medir-a-tensao-arterial-em-casa
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Alimentação por Sonda Naso Gástrica (SNG) 

Sempre que por impossibilidade de capacidade do utente em ingerir por ele próprio a 

alimentação, é necessário que seja inserido no utente uma SNG, que, através de um tubo 

inserido no nariz e que vai até ao estômago e de uma seringa encaminha a alimentação 

ate ao estômago do utente. Primeiro deve-se medir a SNG como mostra a figura 30. 

A alimentação é preparada pelas cozinheiras. Sendo que deve ser uma alimentação 

triturada/ líquida. 

Inserindo a sonda Naso gástrica: 

Material necessário: 

• Sonda de calibre adequado; 

• Lubrificante hidrossolúvel; 

• Gazes; 

• Seringa de 20 ml; 

• Toalha; 

• Recipiente com água; 

• Estetoscópio; 

• Luvas; 

• Tiras de fita adesiva. 

Figura 29- Carrinho da medicação 

Figura 30- Medição da SNG 

Fonte: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pro
fae/pae_cad3.pdf 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/profae/pae_cad3.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/profae/pae_cad3.pdf
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Para alimentar corretamente como se pode ver na figura 31, uma pessoa com SNG é 

importante ter o seguinte material: 

• 1 seringa; 

• 1 copo de água; 

• 1 pano (opcional). 

A seringa de alimentação deve ser lavada após cada utilização, devendo ser trocada pelo 

menos, de 2 em 2 semanas por uma nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta técnica compreende vários passos: 

• Antes de iniciar a técnica para alimentar o utente por SNG é importante sentar o 

utente ou levantar as costas com uma almofada para evitar que os bolbo 

alimentar voltem para a boca ou sejam aspirados para os pulmões; 

• Colocar um pano debaixo da SNG para proteger a cama ou o utente de restos de 

comida, que possam cair da seringa; 

• Dobrar a ponta da SNG, apertar bem para que não entre ar no tubo, retirar a 

tampa, colocando-a sobre o pano; 

• Encaixar a ponta da seringa na abertura da sonda, desdobrar o tudo e puxar o 

embolo para aspirar o líquido que está dentro do estômago. Caso se aspire mais 

de metade da quantidade de líquido da refeição anterior (cerca de 100 ml) é 

recomendado alimentar o utente mais tarde, quando o conteúdo for inferior a 50 

Figura 31- Administração 

Fonte: http://www.grupoaporte.com.br/cuidados-na-

administracao-da-dieta-enteral/ 

 

http://www.grupoaporte.com.br/cuidados-na-administracao-da-dieta-enteral/
http://www.grupoaporte.com.br/cuidados-na-administracao-da-dieta-enteral/
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ml, por exemplo. O conteúdo aspirado deve ser sempre colocado novamente no 

estômago. 

• Voltar a dobrar a ponta da SNG, apertar para não entrar ar no tubo e retirar a 

seringa, voltando a colocar a tampa antes de desdobrar a sonda. 

• Encher a seringa com alimentos e voltar a coloca-la na sonda, dobrando o tudo 

para retirar a tampa; 

• Pressionar lentamente o êmbolo da seringa, esvaziando os 100 ml em cerca de 3 

minutos, para evitar que os alimentos entrem muito rápido no estomago. Repita 

este passo até acabar de dar toda a comida, dobrando e tapando a sonda com a 

tampa sempre que retirar a seringa; 

• Após alimentar o utente com SNG é importante lavar a seringa e colocar, pelo 

menos, 30 ml de água na sonda para lavar o tudo e impedir que fique entupida. 

No entanto, caso ainda não se tenha dado água pela sonda, pode-se lavar a sonda 

com cerca de 70 ml para evitar que o utente tenha sede. 

 

Tratamento de Úlceras por Pressão (UPP) 

As úlceras de pressão surgem quando os doentes não conseguem movimentar-se e 

permanecem por longos períodos na mesma posição.  

Medidas para prevenir as úlceras de pressão: 

• Manter a pele bem limpa e seca; 

• Aplicar creme hidratante na pele e massajar; 

• Se o utente apresenta uma zona da pele vermelha que não desaparece após alívio 

de pressão, poderá indicar o início de uma úlcera de pressão e, neste caso, a 

massagem pode causar danos. Massaje apenas a zona envolvente; 

• Quando mobilizar o utente, deve-se levantá-lo e nunca o arrastar na cama (a 

fricção causa lesões na pele); 

• Mudar o utente de posição de 2/2h; 

• Usar almofadas para aliviar a pressão do corpo. 

Locais comuns onde surgem úlceras de pressão em posição de decúbito dorsal como se 

pode verificar na figura 32, p.69: 



69 
 

• Cabeça; 

• Omoplatas; 

• Cotovelos; 

• Região Sacro; 

• Calcanhares. 

 

 

 

 

 

 

Locais de úlceras de pressão em posição de decúbito lateral como se pode verificar na 

figura 33:  

• Orelha; 

• Ombro; 

• Costelas; 

• Trocânter; 

• Joelhos; 

• Tornozelos. 

 

 

 

 

Figura 33- Locais comuns UPP em posição de decúbito lateral 

Fonte: https://www.mgfamiliar.net/LiteratureRetrieve.aspx?ID=125054 

 

Para o tratamento das UPP existem quatro princípios fundamentais: 

A patologia da UPP deve ser tratada, se possível; 

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

Figura 32- Locais comuns UPP em posição de decúbito dorsal 

Fonte: https://www.mgfamiliar.net/LiteratureRetrieve.aspx?ID=125054 

 

https://www.mgfamiliar.net/LiteratureRetrieve.aspx?ID=125054
https://www.mgfamiliar.net/LiteratureRetrieve.aspx?ID=125054
https://www.mgfamiliar.net/LiteratureRetrieve.aspx?ID=125054
https://www.mgfamiliar.net/LiteratureRetrieve.aspx?ID=125054
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A nutrição é importante para a cicatrização das UPP: 

- Fornecer calorias suficientes; 

- Dar a quantidade adequada de proteínas para o equilíbrio positivo de nitrogênio; 

- Ministrar e incentivar a ingestão adequada de líquidos para a hidratação; 

- Ministrar vitaminas e minerais adequados. 

O cuidado da UPP deve ser otimizado: 

- Se houver tecidos mortos, consideramos a remoção dos tecidos desvitalizados 

para preparar o leito da ferida; 

- Limpe a UPP, pele ao redor e remova detritos em cada mudança de curativo para 

minimizar a contaminação; 

- Use coberturas apropriadas para a manutenção da unidade. 

Aspiração 

A aspiração de secreção consiste na introdução de uma sonda na boca, com a finalidade 

de aspirar secreções, com a presença de um aparelho de aspiração, denominado 

aspirador de secreções como se pode ver na figura 34. É uma técnica para quem não 

consegue desobstruir as vias aéreas de forma autónoma. Ajudei as enfermeiras nas 

aspirações. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34- Aspirador de secreções 

Fonte: https://www.anabely.com.br/aspirador-de-secrecoes-aspiramax-ma-
520-bivolt 

 

https://www.anabely.com.br/aspirador-de-secrecoes-aspiramax-ma-520-bivolt
https://www.anabely.com.br/aspirador-de-secrecoes-aspiramax-ma-520-bivolt
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Algaliações 

Consiste na introdução de um cateter da uretra até à bexiga (figura 35). É uma técnica 

assética e invasiva. Utiliza-se para esvaziar e recolher a urina da bexiga. As sondas 

vesicais são utilizadas nos casos em que não se consegue urinar, porque a saída está 

obstruída ou porque existe uma alteração nos nervos que controlam o esvaziamento da 

bexiga. Ajudei na colocação das algálias. 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.3.3. Atividades desenvolvidas na parte da fisioterapia 

 

Estes tipos de exercícios, tal como se demonstram na figura 36, servem para fortalecer 

os joelhos, mas também servem para combater as dores causadas pela artrite, artrose e 

reumatismo, para um melhor reforço muscular devido ao desgaste da cartilagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35- Algália 

Fonte: http://sosaude.pt/produtos-artigos.php?i=MTY0 

 

Figura 36- Acompanhar a utente no exercício de apertar a bola e relaxar 

http://sosaude.pt/produtos-artigos.php?i=MTY0
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O exercício passe “picado” (figura 37) serve para: 

• Aumentar a amplitude de movimento do utente; 

• Fortalecer o tronco, os membros superiores e os inferiores; 

• Alongar globalmente o corpo; 

• Melhorar a mobilização articular; 

• Ativar a circulação sanguínea; 

• Aliviar tensões musculares; 

• Manter a posição correta da coluna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passadeira elétrica e Barras Paralelas 

Caminhar na passadeira elétrica (figura 38, p. 73) tem, como benefícios, a perda ou 

manutenção de peso, melhoria da capacidade cardiorrespiratória, melhoria da resistência 

cardiovascular e favorece o fortalecimento muscular, principalmente dos membros 

inferiores.  

Figura 37- Passe “picado “da bola com as duas mãos. 
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Pedaleiras de pés e de mãos 

Na sala de fisioterapia existem quatro pedaleiras (figura 39, duas pedaleiras de mãos e 

duas pedaleiras de pés. Estas servem para reabilitar os membros superiores e inferiores 

ou para que mesmo incapacitado possa realizar alguns movimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38- Acompanhar os utentes na passadeira elétrica e 
nas barras 

Figura 39- Acompanhar os utentes nas pedaleiras dos pés 
e das mãos 
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Auxiliar na transferência, posicionamento e transporte do utente, que necessita de ajuda 

total ou parcial 

São efetuadas transferências, como da cadeira de rodas para a marquesa ou cama e o 

inverso.  

 

Aplicação das botas de Pressoterapia  

Durante o estágio coloquei e tirei várias vezes as botas da Pressoterapia (figura 40). Os 

idosos nestas idades costumam ter as pernas e pés muito inchados. 

A Pressoterapia é um tratamento não invasivo, é muito completo, relaxante e seguro, 

acelera o metabolismo, elimina a gordura localizada e promove uma drenagem linfática. 

É através de umas botas com câmaras de ar que, numa sequência e intensidades exatas, 

são insufladas, pressionando os músculos. A pressão exercida pelas botas que são 

colocadas, aumenta a oxigenação do corpo e relativa a circulação sanguínea e linfática. 

A ação da Pressoterapia no corpo, é generalizada e muito eficaz. Graças a este 

tratamento melhora muita coisa, como por exemplo: 

• Otimiza a circulação sanguínea e respiratória; 

• Regula a pressão artéria; 

• Melhora o sistema linfático; 

• Fortalece o sistema linfático; 

• Trata a retenção de líquidos; 

• Atenua a dor; 

• Relaxa o corpo; 

• Alivia o stress, a tensão e a ansiedade. 

 

 

 

 

Figura 40- Botas de Pressoterapia 

Fonte: https://picclick.it/Sanitas-SFM-90-
Pressoterapia-Apparecchio-per-
massaggio-venoso-223462110423.html 

 

https://picclick.it/Sanitas-SFM-90-Pressoterapia-Apparecchio-per-massaggio-venoso-223462110423.html
https://picclick.it/Sanitas-SFM-90-Pressoterapia-Apparecchio-per-massaggio-venoso-223462110423.html
https://picclick.it/Sanitas-SFM-90-Pressoterapia-Apparecchio-per-massaggio-venoso-223462110423.html
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Eletroterapia 

A estimulação elétrica (figura 41) tem sido desenvolvida com o objetivo de melhorar as 

contrações voluntárias do músculo esquelético, ou seja, tornando-o mais funcional. Em 

muitos idosos com lesões no sistema nervoso central ou nos nervos periféricos, o 

controle sobre os músculos pode estar bem prejudicado, e a Eletroterapia auxilia nesse 

sentido.  

Em várias situações, a estimulação elétrica pode facilitar a realização de movimentos 

funcionais ou manter o alinhamento da postura para a execução desses movimentos. 

Sobretudo, os grupos musculares que serão ativados e as atividades que serão realizadas 

a partir dessa estimulação variam muito, pois dependem da condição clínica do utente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinesioterapia 

A cinesioterapia consiste na aplicação de técnicas de reabilitação, onde são utilizados os 

conhecimentos de anatomia, fisiologia e biomecânica corporal para proporcionar ao 

idoso um melhor, mais eficaz e completo trabalho de reabilitação (figura 42, p. 76). 

Onde a fisioterapeuta utiliza ainda os seus conhecimentos de técnicas manuais para 

facilitar o movimento específico solicitado. Com o trabalho de cinesioterapia, espera-se 

reabilitar ou melhor reequilibrar as forças mecânicas atuantes nos idosos como um todo, 

proporcionando uma melhor qualidade de movimento e força, levando a uma melhoria 

na qualidade de vida aos idosos. 

 

Figura 41- Aparelho de Eletroterapia 

Fonte: https://www.medicalshop.pt/eletroestimulador-3-em-1-
tens-ems-massagem-ltk545-fi11551003/p 

 

https://www.medicalshop.pt/eletroestimulador-3-em-1-tens-ems-massagem-ltk545-fi11551003/p
https://www.medicalshop.pt/eletroestimulador-3-em-1-tens-ems-massagem-ltk545-fi11551003/p
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Termoterapia 

Na termoterapia (figura 43) o foco é a utilização de calor para auxiliar na melhoria 

corporal, com aplicação de calor local no intuito de aumentar a vascularização e 

melhorar a flexibilidade dos tecidos. Por meio de calor, é possível aumentar a 

velocidade do metabolismo, a vasodilatação para o aumento da entrada de oxigénio, a 

aceleração na contração da musculatura, a diminuição da resistência elástica e viscosa 

da musculatura, diminuindo o risco de rompimento das estruturas elásticas como 

músculos, tendões, entre outras estruturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42- Manobra de Cinesioterapia 

Fonte: https://interfisio.com.br/riscos-e-possibilidades-da-cinesioterapia-motora-na-
distrofinopatia/ 

Figura 43- Almofada de Lama 

Fonte: https://www.biocampello.com/epages/1854-
081217.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/1854-
081217/Products/%22almofada%20de%20lama%20costas%22 

 

https://interfisio.com.br/riscos-e-possibilidades-da-cinesioterapia-motora-na-distrofinopatia/
https://interfisio.com.br/riscos-e-possibilidades-da-cinesioterapia-motora-na-distrofinopatia/
https://www.biocampello.com/epages/1854-081217.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/1854-081217/Products/%22almofada%20de%20lama%20costas%22
https://www.biocampello.com/epages/1854-081217.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/1854-081217/Products/%22almofada%20de%20lama%20costas%22
https://www.biocampello.com/epages/1854-081217.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/1854-081217/Products/%22almofada%20de%20lama%20costas%22
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Medição da Saturação do Oxigênio 

Oximetria é um exame capaz de medir a saturação de oxigênio do sangue, ou seja, a 

percentagem de oxigênio que está a ser transportado na circulação sanguínea (figura 

44).  

Valores normais da oximetria: 

• Uma pessoa saudável, com oxigenação adequada ao corpo, costuma ter uma 

saturação de oxigênio acima de 95 %, no entanto, não é incomum que a 

saturação não fique entre os 90 e 95% no caso das gripes. 

Já quando a saturação atinge valores abaixo dos 90% pode indicar que a oxigenação de 

sangue esta deficiente, o que pode surgir em doenças mais graves, como asma, 

pneumonia, insuficiências cardíacas, entre outras. 

 

 

 

 

 

 

Na Animação Sociocultural, adequam-se as atividades a cada tipo de grupo com que 

se trabalha, estabelecendo-se alguns objetivos que podem contribuir para uma melhoria 

do seu dia-a-dia. Primeiramente é muito importante conhecer o grupo com que se 

interage e, a partir daí, pensar nas atividades mais apropriadas para os mesmos. 

 

Exercício Físico 

O exercício físico na população idosa é muito importante para preservar o bem-estar 

físico, psíquico e social dos idosos. 

Figura 44- Oxímetro de dedo 

Fonte: https://www.tuasaude.com/oximetria/ 

 

 

https://www.tuasaude.com/oximetria/
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O exercício físico regular pode ajudar o idoso a sentir-se mais forte e apto; a locomover-

se sem cair; combater muitas doenças típicas da velhice; aumentar a força e resistência 

muscular; aumentar a flexibilidade; aumentar o fluxo sanguíneo; diminuir lesões 

musculares; melhorar a coordenação, a digestão e a excreção e, ainda, promover o 

convívio (Jacob, 2008) 

O lar da Santa Casa da Misericórdia da Covilhã tem uma fisioterapeuta que, juntamente 

com os idosos, promove o exercício físico com o objetivo de uma melhor qualidade de 

vida. Participei e colaborei quase todos os dias da semana, com o intuito de ajudar a 

fisioterapeuta, visto serem muitos utentes. Mas também contribui no sentido de 

desenvolver/incrementar várias capacidades essenciais aos idosos, pelas atividades 

realizadas. 

Também promovi diversas caminhadas com os utentes no exterior do lar (figura 45), e 

acompanhei os utentes na marcha dentro do lar. 

Alguns dias da semana no fim do terço os utentes fazem ginástica na galeria (Figura 

46,p.18). As atividades de ginástica são, possivelmente, das atividades mais importantes 

a realizar com os idosos pois combatem o sedentarismo, melhoram a qualidade de vida 

ao nível da saúde e das doenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45- Caminhada no exterior 
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Os objetivos comuns neste tipo de atividades é elevar o nível funcional das capacidades 

condicionais e coordenativas: 

• Resistência Geral; 

• Velocidade de Reação simples e complexa de execução de ações motoras 

básicas e de deslocamento; 

• Flexibilidade; 

• Controlo de postura; 

• Controlo da orientação espacial; 

• Ritmo; 

• Agilidades. 

Realizar ações motoras básicas com aparelhos portáteis como por exemplo, as 

pedaleiras de pés e de mão, barras paralelas, passadeira elétrica, bicicletas, roldanas, 

entre outros.  

Figura 46- Ginástica na galeria 
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3.3.4. Atividades de Animação Sociocultural 

São realizados vários tipos de atividades, consoante o plano anual e semanal. Tem como 

principal objetivo a ocupação ativa dos utentes, transformando-os em protagonistas, 

levando-os à projeção e à partilha das suas vivências, das suas memórias, dos seus 

saberes e das suas inquietações.  

 

Atividades de Expressão Plástica 

A atividade de expressão plástica tem como principal objetivo promover o 

desenvolvimento da motricidade fina, a destreza manual, trabalhar a atenção e a 

concentração, estimular a criatividade e a imaginação dos idosos, promover o convívio 

entre os idosos, fomentar sentimentos de alegria e diversão e o espírito de improvisação 

e coordenação psicomotora. Segundo Jacob (2008, p.88) - a animação expressiva 

plástica visa proporcionar ao idoso a possibilidade de se exprimir através de artes 

plásticas e dos trabalhos manuais. 

Preparação das decorações de Carnaval 

Para comemorar o Carnaval, elaboraram-se máscaras decorativas para se colocar no 

painel na galeria. Ainda assim, fizeram-se letras para colocar por cima das máscaras 

“Carnaval da ERPI”. 

Objetivos: 

• Desenvolver a motricidade fina; 

• Promover a criatividade. 

Materiais: 

• Cola; 

• Eva; 

• Folhas de Papel Castanhas; 

• Folhas de várias cores; 

• Tesoura; 

• Caneta Preta. 
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Procedimentos: 

• Desenhar várias máscaras; 

• Desenhar letras para a frase; 

• Recortar pedaços de sobras de Eva; 

• Recortar e colar os moldes das letras para a frase; 

• Colar os pedaços de sobras de Eva nas máscaras. 

Observação: 

Nesta atividade (figura 47), verificou-se alguma dificuldade da parte dos utentes nos 

recortes por causa dos problemas de visão. Apesar dessa dificuldade gostaram da 

atividade contribuindo, assim, para o manter da tradição ativa, e ao mesmo tempo 

permitiu estimular a motricidade fina através da colagem e dos recortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47- Preparação das decorações do Carnaval 
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Lembrança do dia do Pai 

Para a celebração do dia do pai, os utentes, elaboraram umas gravatas para todos os 

“pais” da instituição. 

Objetivos: 

• Desenvolver a motricidade fina; 

• Estimular a concentração e atenção; 

• Promover a entreajuda. 

Materiais: 

• Eva (Azul escuro, Azul claro, verde, amarelo e laranja); 

• Cola; 

• Tesoura; 

• Ráfia; 

• Caneta preta. 

Procedimentos: 

• Recorte das gravatas; 

• Recorte de círculos; 

• Corte da ráfia e de seguida dar um laço;  

• Escrever “Feliz dia do Pai” 19 de março de 2019. 

Observação: 

Esta atividade (figuras 48) correu muito bem, pois permitiu que os utentes se 

mantivessem ocupados e sentiram-se úteis. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48- Elaboração da lembrança do dia do Pai 
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Preparação da lembrança do dia da Mulher  

Os utentes da ERPI, para celebrar o dia da mulher, elaboraram umas lembranças para 

todas as mulheres da instituição, 

Objetivos: 

• Desenvolver a motricidade fina; 

• Estimular a motricidade manual;  

• Promover a criatividade; 

• Desenvolver aptidões manuais. 

Materiais: 

• Paus reciclados do café; 

• Eva de várias cores; 

• Botões;  

• Tesoura; 

• Cola Quente; 

• Caneta Preta; 

• Tinta de várias cores; 

• Pinceis.  

Procedimentos: 

• Pintar os paus do café de várias cores; 

• Desenhar flores de várias cores; 

• Colar os paus rosa e depois por cima dois paus de outra cor; 

• Colar o botão a cada flor. 

Observação: 

Esta atividade (figura 49, p.84) foi bastante interessante para os utentes, pois o dia da 

mulher torna-se numa data importante para as utentes da ERPI. Adoraram construir as 

lembranças, que depois foram colocadas em cada quarto. 
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Lembrança do dia da Mãe 

Objetivos: 

• Desenvolver a motricidade fina; 

• Estimular a motricidade manual;  

• Promover a criatividade;  

• Promover a interação grupal 

Materiais: 

• Cartolina de várias cores; 

• Rolo de Fita de cor-de-rosa; 

• Cola; 

• Tesoura; 

• Caneta Preta. 

Procedimentos: 

• Recortar os corações; 

• Recortar as borboletas e colá-las nos corações; 

• Colar círculos nas flores e depois colar as flores numa tira de cartolina verde; 

• Fazer os laços numa fita cor-de-rosa e colar na tira de cartolina verde. 

Figura 49- Preparação da lembrança do dia da Mulher 
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Observação: 

Esta atividade teve muita adesão por parte dos utentes, mas também por parte dos 

alunos do Projeto Ser + que ajudaram na elaboração destas lembranças (figura 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páscoa 

Foram elaboradas lembranças (figura 51, p.86) para celebrar a Páscoa. 

Objetivos: 

• Estimular a motricidade fina; 

• Desenvolver a atenção e concentração; 

• Promover a entreajuda. 

Materiais: 

• Cola; 

• Eva de várias cores; 

• Cartolina de várias cores; 

• Tesoura; 

Figura 50- Lembrança do dia da Mãe 



86 
 

• Algodão; 

• Amêndoas; 

• Ráfia; 

• Caneta Preta; 

• Pelicula aderente. 

Procedimentos: 

• Recortar tiras de cartolina de várias cores para fazer a pega; 

• Desenhar e recortar flores de várias cores e de dois feitios diferentes para 

colocar a maior por baixo e a mais pequena em cima; 

• Colocar na pelicula aderente um pouco de algodão e de seguida colocar as 

amêndoas e fechar com ráfia; 

• Desenhar e recortar o coelhinho e as orelhas do mesmo; 

• No final colar tudo e escrever com a caneta preta “Feliz Páscoa 2019”. 

Observação: 

Relativamente a esta atividade, a meu ver correu muito bem. E para não haver 

confusões foram feitas estas cestas de várias cores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fios 

A ERPI tem uma parceria com a empresa Brancal de elaboração de tiras com os fios 

com cor numa determinada sequência, 

Objetivos: 

Figura 51- Lembrança da Páscoa 
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• Colaborar com a empresa Brancal; 

• Estimular a memória; 

• Estimular a motricidade fina. 

Materiais: 

• Fios de lã; 

• Tesoura; 

• Tiras de cartão. 

Procedimentos: 

• Numas tiras de cartolina com os buracos certos, colocar 2 fios de lã, consoante a 

cor em cada um e de seguida dar um nó.  

Observação: 

Esta atividade (figura 52 e 53) é uma atividade que eles gostam muito, pois estão a 

contribuir para uma empresa e também os motiva a continuar. É como se fosse um 

emprego para eles, têm de entregar o produto naquela data. É bastante desafiante para 

eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52- Tiras de Fio 
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Preparação Santos Populares  

Objetivos: 

• Estimular a motricidade fina; 

• Estimular a concentração; 

• Estimular a criatividade. 

Materiais: 

• Papel brilhante; 

• Fio de pesca; 

• Tesoura; 

• Cola; 

• Agulha. 

Procedimentos: 

• Recortar bandeirolas de duas formas diferentes e de várias cores; 

• Colar uma bandeirola de um lado e outra do outro, de cores diferentes; 

• Com a ajuda da agulha colocar as bandeirolas no fio de pesca. 

 

Figura 53- Elaboração das tiras de fio 



89 
 

Observação: 

Nesta atividade (figura 54) os utentes estavam muito entusiasmados, não só porque 

estavam a recordar memórias passadas, mas também por poderem decorarem a galeria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimulação Cognitiva 

Devido ao envelhecimento há alterações cognitivas que se vão intensificando com o 

passar do tempo, sendo necessário estimular a cognição para retardar estas alterações. 

As sessões de estimulação pretendem preservar ou melhorar o desempenho ou as 

funções cognitivas dos utentes, como sejam a memória, a atenção, o raciocínio, a 

capacidade de resolução de problemas, entre outras.  

Deste modo, planeei atividades em forma de jogo que fui realizando durante o estágio. 

De uma forma geral e avaliando estas atividades, concluo que todos estes jogos 

estimularam de alguma forma a cognição dos utentes. Foi notório que houve uma maior 

facilidade em realizar estas atividades em utentes com menos limitações. Estas foram 

encaradas com alguma relutância por parte dos idosos. No início a maioria dos utentes 

não estavam motivados para realizar os jogos sugeridos, mas com o decorrer das 

Figura 54- Preparativos para os santos populares 
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sessões o interesse aumentou e não queriam terminar as atividades, desejando voltar a 

desenvolvê-las. Para a realização destas atividades, e tendo em conta o seu sucesso, é 

preferível envolver um grupo reduzido de utentes por sessão, tal como fiz, dando a 

atenção de que cada utente necessita.  

Um ponto forte foi o facto de, ao realizaram as mesmas atividades semana após semana, 

notou-se uma maior facilidade dos utentes em jogar, mostrando uma maior destreza 

manual. Em cada idade somos movidos por diferentes tipos de estímulo. A criança quer 

aprender a caminhar, falar, escrever. O adolescente quer ser adulto, quer saber quem é 

e quem vai ser. É estimulado pelo futuro, pela formação, pela busca. O adulto tem 

como principais estímulos a profissão, o casamento, a formação de uma família, os 

filhos, a criação de soluções para a vida. E para o velho, quais são os estímulos, já que 

ele está próximo do fim de vida e, teoricamente, não tem a etapa seguinte para querer 

chegar lá? Ainda que não tenha um longo futuro pela frente, a motivação, o estímulo do 

velho é viver bem e intensamente no presente, ter satisfação com a vida que leva agora 

e mostrar que pode e deve viver bem, deixando um modelo de velho feliz para os que 

um dia também serão idosos (Zimerman, 2000, p. 135). 

Relógio 

Objetivos: 

• Ativar a atenção; 

• Estimular o raciocínio e sequência lógica. 

Materiais: 

• Prato de plástico; 

• Caneta preta; 

• Tesoura; 

• Pionés; 

• Papel autocolante; 

• Folhas: 

• Cartolina; 

• Eva; 

• Cola.  
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Procedimentos: 

• O utente analisa as horas que estão no cartão e deve colocar essas horas no 

relógio (prato de plástico); 

• Colocar as horas por ordem crescente. 

Observação: 

Este jogo proporcionou aos utentes a identificação das horas, verificar corretamente as 

mesmas e colocar as horas no relógio, consoante as que estavam postas no cartão 

(Figura 55, 56 e 57, p. 91). Este jogo para alguns deles foi complicado. A maior parte 

deles não conseguia colocar as horas certas no relógio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55- Colocação das horas por ordem crescente 

Figura 56- Colocar as horas no relógio e por ordem crescente 
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Colocar os círculos no sítio certo 

Objetivos: 

• Estimular a concentração; 

• Estimular a memória; 

• Estimular a coordenação motora. 

Materiais: 

• Cartolina; 

• Tampas; 

• Papel autocolante; 

• Caneta Preta. 

Procedimentos: 

O utente com a cartolina onde estão desenhados os círculos, deverá colocar as tampas. 

Observação: 

Figura 57- Colocar as horas no relógio e por ordem crescente 
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Este jogo (figuras 58 e 59) foi um pouco difícil para alguns utentes, pois havia tampas 

com o tamanho muito parecidas umas das outras, mas mesmo assim conseguiram 

sempre. Era raro conseguiram à primeira, mas conseguiam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58- Jogo das tampas 

Figura 59- Colocação das tampas no sítio certo 
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Colocar a inicial da cor/animal/fruto ou país  

Objetivos: 

• Estimular a memória; 

• Estimular a perceção visual; 

• Estimular a coordenação motora; 

• Estimular o raciocínio e sequência lógica. 

Materiais: 

• Cartolina; 

• Papel autocolante; 

• Tampas de garrafas; 

• Cola. 

Procedimentos: 

• Coloca-se uma cartolina com algumas cores, depois animais, a seguir frutos e 

países. E o utente com a tampa da garrafa deve colocar por baixo a inicial do que 

se encontra desenhado e no final irá dar uma palavra. 

Observação: 

Este foi o jogo (figuras 60, 61, 62 e 63, p.95) mais difícil para eles todos. Começava no 

mais simples, como as cores, até ao mais complexo que eram as bandeiras. Tiveram 

bastantes dificuldades, mas nunca desistiam. A cada sessão tentavam sempre melhorar. 

Por vezes, alguns utentes já tinham memorizado as palavras, mas não sabiam ao que 

correspondiam. 

 

 

 

 

 

 

Figura 60- Descobri as palavras Amor e Família 
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Figura 61- Descobrir a palavra lar e idoso 

Figura 62- Descobrir a palavra Saúde 

Figura 63- Utentes na descoberta das palavras 
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Dominó  

Objetivos: 

• Estimular a motricidade fina; 

• Estimular o raciocínio e sequência lógia; 

• Estimular a memória; 

• Estimular a concentração. 

Materiais: 

• Cartolina; 

• Papel Aderente; 

• Dominó. 

Procedimentos: 

• Numa cartolina colocam-se alguns números e os utentes com as peças do 

dominó devem procurar as peças com o número de pintas igual aos que estão 

escritos na folha. 

• Numa outra cartolina com números, deve-se colocar todas as peças do dominó 

que dê o número que está na cartolina. 

Observação: 

Este jogo foi bastante fácil para alguns dos utentes (figuras 64 e 65, p.97). Mas outros 

começavam bem, mas depois começavam a pensar que era o dominó normal então 

começavam a confundir-se. 

 

 

 

 

 

 

Figura 64- Jogo do Dominó 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cores e Números 

Objetivos: 

• Estimular a concentração; 

• Estimular a memória; 

• Estimular a motricidade fina. 

Materiais: 

• Copos; 

• Cartolina; 

• Eva; 

• Tesoura; 

• Cola 

• Papel Aderente. 

Procedimentos: 

• Este exercício tem duas dinâmicas, uma com cores e outra com números. Na 

cartolina escrevem-se os números até 10 duas vezes e na eva 10 cores diferentes. 

Figura 65- Utentes a fazer o jogo do Dominó 
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Estão as cores e os números espalhados pela mesa e por cima dos copos coloca-

se as evas de várias cores e os respetivos números e os utentes devem colocar 

em cima de cada um deles o seu respetivo. 

Observação: 

Este exercício foi feito só com os utentes com maior comprometimento cognitivo, pois 

nos outros tinham maior dificuldade e depois começavam por desistir (figura 66). Assim 

com este jogo deu para estimular de uma maneira diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolos 

Objetivos: 

• Estimular a motricidade fina; 

• Desenvolver as perceções táteis; 

• Estimular o raciocínio e sequência lógica; 

• Estimular a concentração. 

Materiais: 

• Cartolina; 

Figura 66- Utentes a fazer o jogo das cores e números 



99 
 

• Cola; 

• Formas; 

• Molas;  

• Papel aderente. 

Procedimentos: 

Corta-se uma cartolina em círculo e desenham-se várias formas na cartolina e as 

mesmas formas para se colar nas molas. Os utentes devem colocar as molas no círculo 

de acordo com as formas. 

Reflexão: 

Este jogo também era o mais fácil de todos, era só colocar as molas consoante a forma e 

a cor. Os utentes acharam muito interessante apesar de ser um jogo simples (figuras 67 e 

68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67- Jogo das Cores e figuras 

Figura 68- Utentes na elaboração do jogo 
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Comemoração de Datas Festivas 

As datas comemorativas fazem parte do calendário anual. Enquanto algumas são 

conhecidas porque trazem lembrança de um fato histórico para os utentes. Nestas datas 

comemorativas englobam-se também o aniversário dos utentes. 

Carnaval 

Realizou-se um desfile de Carnaval que teve direito a júri e ainda a um momento de 

dança latino com flamenco e sevilhanas à mistura. O baile continuou pela tarde dentro 

com os utentes, colaboradores e familiares. 

Objetivos: 

Estimular a interação social; 

Relembrar velhos tempos. 

Observação: 

Esta atividade foi muito interessante, pois a alegria que se notou nos utentes foi muito 

boa. Os próprios utentes ficaram de boca aberta da maneira que foram vestidos (figuras 

69, 70, 71 e 72, p.101). 

 

 

 

Figura 69- Desfile de Carnaval 
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Figura 70- Desfile dos Utentes 

Figura 71- Disfarce de alguns utentes 

Figura 72- Disfarce de alguns utentes 
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Dia Internacional das Mulheres 

De forma didática realizou-se um jogo “Quem é Quem?” com personalidades femininas 

e foram distribuídas lembranças a todas as utentes. 

Objetivos: 

• Estimular a memória; 

• Incrementar a interação grupal;  

• Interagir e proporcionar momentos de múltiplas emoções. 

Materiais: 

• Projetor; 

• Computador. 

Procedimentos: 

• Eram projetadas imagens desfocadas de senhoras importantes do nosso país e 

depois à medida iam ficando focadas as utentes tinham de descobrir de quem se 

tratava. Íamos dando pistas para a descoberta ser mais fácil. 

Observação: 

As utentes adoraram esta atividade, pois relembraram senhoras importantes do nosso 

país e até mesmo da cidade da Covilhã. No final da atividade também tiveram de 

descobrir algumas utentes do nosso lar (figuras 73). 

Figura 73- Comemoração do Dia da Mulher 
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Dia do Pai 

Para comemorar este dia, os filhos/filhas dos utentes da nossa instituição entregaram as 

lembranças que os utentes fizeram e no final tiraram fotografias (figura 74). 

Objetivos: 

• Assinalar este dia com os filhos. 

Observação: 

Os utentes mostraram-se muito felizes pois tiveram os seus filhos junto deles nesse dia 

tão especial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia da Árvore 

Para celebrar o Dia da Árvore, um grupo de crianças finalistas do Mundo da Fantasia 

dirigiu-se à ERPI. Em clima de partilha intergeracional realizou-se a leitura de um conto 

alusivo ao dia e ainda ouvimos uma música na voz de uma utente sobre a cidade da 

Covilhã. Com a ajuda quer dos mais idosos, quer dos mais novos, foram plantadas duas 

árvores com muito amor e carinho no jardim geriátrico da Santa Casa da Misericórdia 

da Covilhã. 

Objetivos: 

• Participar numa plantação de duas árvores; 

• Partilhar momentos com os mais novos;  

Figura 74- Utentes com as/os filhas/os 
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• Incrementar a convivência. 

Materiais: 

• Duas árvores; 

• Sacho; 

• Água; 

• Conto. 

Procedimentos: 

• Realizou-se a leitura de um conto alusivo ao dia; 

• Plantação de duas árvores. 

Observação: 

Esta atividade foi muito interessante tanto para os mais idosos como para os mais novos 

(figura 75). Esta partilha e união com os mais novos fizeram com que esta atividade se 

tornasse ainda mais bonita. Ver os idosos tão felizes ao estarem ao pé daquelas crianças, 

encheu-me o coração de alegria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 75- Utentes a celebrar o dia da árvore 
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Páscoa 

Para celebrar a páscoa, foram elaboradas umas lembranças para todos os utentes da 

instituição. 

Objetivos: 

• Estimular a memória. 

Observação: 

Os utentes adoraram receber estas lembranças, pois um simples gesto faz os utentes 

bastantes felizes (figuras 76 e 77). E foi o que aconteceu com a lembrança da páscoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76- Utentes com as lembranças 

Figura 77- Utentes com as lembranças 
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Arraial  

Para a comemoração dos Santos Populares foi feito um arraial para todos os utentes, 

familiares e funcionários. 

Objetivos: 

• Incrementar a interação entre os familiares, utentes e funcionários; 

• Reviver alguns momentos passados. 

Observação: 

Reunimos a grande família num momento de convívio e muita animação (figuras 78 e 

79). A sardinhada fez as delícias dos residentes, familiares e funcionários, bem como a 

animação musical pelas vozes do Duo Miosótis. Foi feita uma marcha popular pelos 

residentes, com a realização do jogo do loto e venda de rifas para a quermesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78- Marchas 

Figura 79- Arraial 
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Dia Mundial da Pizza 

Para comemorar o dia Mundial da Pizza fizeram-se pizzas para o lanche. 

Objetivos: 

• Reviver alguns momentos do passado; 

• Partilha de conhecimentos; 

• Estimular a motricidade fina. 

Observação: 

Os utentes adoraram fazer pizzas, puseram os seus dotes culinários em prática e 

relembraram os velhos tempos. Partilharam os seus conhecimentos, a confeção de 

diferentes produtos (Figura 80).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aniversários 

No dia do aniversário de cada utente, a ERPI responsabilizava-se pela confeção do bolo 

para cada utente. E na hora do lanche toda a equipa técnica e familiares cantavam os 

parabéns ao lanche (figura 81, p.108). 

 

Figura 80- Utentes a fazer as pizzas 
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Atividades religiosas 

Os utentes deste lar dão grande importância à religião, sendo necessário planear 

atividades que tenham em conta esta dimensão. Sendo que o terço é realizado todos os 

dias e a eucaristia é celebrada uma vez por mês (figuras 82 e 83, p.109). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81- Aniversários na ERPI 

Figura 82- Utentes na Eucaristia e Terço 
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Saídas 

Durante o período de estágio acompanhei os idosos a várias saídas ao exterior. 

Lidl 

O lanche foi diferente do habitual. Entre o passeio e algumas compras, os idosos foram 

lanchar e beber um chazinho ao Lidl (figura 84). 

Figura 83- Utentes na Eucaristia e Terço 

Figura 84- Saídas ao Lidl 
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McDonald’s 

Um lanche diferente, ida ao McDonald’s beber um sumo e comer uma tarte de maçã 

Figura 85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega do trabalho sobre a primavera no CHUCB 

Este trabalho era para o Projeto “Sentir a Primavera”. Tinha como objetivo criar algo 

decorativo acerca da Primavera para depois ficar em exposição no CHUCB (Figura 86). 

 

Figura 85- Saída ao McDonald's 

Figura 86- Entrega de o trabalho "Sentir a Primavera" 



111 
 

Visita ao Centro Histórico 

Para celebrarmos o Dia dos Centros Históricos e, como não podia deixar de ser, fomos 

visitar o Centro Histórico da Covilhã. Entre quelhas, calçadas e arte urbana, os nossos 

utentes realizaram uma caminhada e lancharam a bola que de manhã fizeram no atelier 

de culinária (figura 87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida à Nossa Senhora dos Remédios no Tortosendo 

Participámos na comemoração do Dia da Espiga, em conjunto com os professores e 

alunos do Projeto Ser + da Escola Quinta das Palmeiras. A iniciativa decorreu no 

Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, no Tortosendo (figura 91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87- Visita ao Centro Histórico 

Figura 88- Ida à Nossa Senhora dos Remédios no Tortosendo 
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Dia Municipal do Envelhecimento Ativo 

Esta atividade tinha por base a comemoração do Dia Municipal do Envelhecimento em 

que nos deslocámos ao centro de atividades da Covilhã, onde foi comemorado o 

envelhecimento ativo. Nesta atividade foi apresentado um livro “Animada (Mente): 

Estimular através do Jogo” de Ricardo Pocinho e Bruno Trindade. De seguida os 

utentes participaram em jogos tradicionais. 

Objetivos: 

• Estimular a atividade intergeracional; 

• Estimular o convívio inter grupal, 

Material: 

• Roupa prática; 

• Calçado Confortável. 

Observação: 

Esta atividade correu bem. Apesar do local ter sido alterado devido ao mau tempo, os 

utentes adoraram (figura 89). 

Figura 89- Ida ao Centro de Atividades da Covilhã 
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Ida ao maior cerejal de Portugal – Quinta das Rasas no Ferro 

Fomos visitar o maior cerejal de Portugal, no Ferro. Explicaram-nos um pouco de tudo 

sobre as cerejas, como apanhar, para que servem todas as partes da cereja e de seguida 

cada um teve direito a apanhar uma caixa de cerejas para levar. E por fim, umas torradas 

com doce de cereja ou mel acompanhadas com um licor (figura 90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida à Nossa Senhora de Fátima 

O mês de maio é o mês de Maria e os idosos da ERPI, realizaram visitas ao monumento 

de Nossa Senhora de Fátima, para desfrutar de momentos de oração e meditação (figura 

91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90- Ida à Quinta das Rasas 

Figura 91- Ida à Nossa Senhora de Fátima na Covilhã 
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Semana da Saúde e Ambiente 

Os idosos da ERPI participaram na “Semana da Saúde e Ambiente”, a convite do 

Centro Social e Cultural de Santo Aleixo. Além de assistirem às palestras programadas, 

houve ainda tempo para visitaram a bela localidade de Unhais da Serra e degustarem o 

almoço no parque de merendas, em contacto com a natureza (figura 92). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida à Biblioteca municipal da Covilhã 

Fomos até à biblioteca municipal, participar numa atividade proposta pela mesma. 

Ouvimos o conto sobre a Serra da Estrela e de seguida elaboraram um livro para colocar 

fotos, mensagens, tudo o que quisessem (Figura 93). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92- Utentes na semana da Saúde e Ambiente 

Figura 93- Utentes na Biblioteca Municipal 
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Ida à Piscina Praia da Covilhã 

Para passarmos um dia diferente fomos até a piscina praia onde ouvimos dois estudantes 

a falaram sobre o sol e tudo o que precisávamos de saber acerca do mesmo. No final 

ainda houve direito a um gelado (Figura 94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia na Floresta 

Fomos passar um dia diferente, dirigimo-nos até à floresta, quando se vai para a serra da 

estrela. 

Saímos de manhã da ERPI e almoçamos na floresta e ficamos lá até à hora do lanche. 

Durante a tarde tivemos tempo de conversar, jogar dominó e jogar ao Loto (Figuras 95 e 

96, p.116). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94- Utentes na piscina praia 

Fonte: Própria 

Figura 95- Utentes na Floresta 
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Outras Atividades 

As atividades de música/jardinagem/culinária é uma forma de animação que pode e 

deve ser desenvolvida com as pessoas mais idosas, uma vez que estão associados às 

memórias e experiências importantes na sua vida. Estas atividades são desenvolvidas 

através de festas, grupos de música que se deslocaram ao lar, entre outros. 

Karaoke 

No âmbito do Projeto Ser +, um grupo de alunos, da Escola Quinta das Palmeiras, 

realizaram uma sessão de Karaoke com a participação dos utentes, familiares, 

colaboradores e amigos (figura 97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96- Utentes na Floresta 

Figura 97- Karaoke 
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Desertuna 

Participação da tuna académica, Desertuna na ERPI. Houve muitas acrobacias, alegria e 

boa disposição (figura 98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duo Miosotis 

Este duo musical dirige-se à ERPI várias vezes durante o ano e proporciona aos utentes 

uma tarde diferente (figura 99).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98- Desertuna 

Figura 99- Duo Miosótis 
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Covimusica 

O grupo Covimusica deslocou-se à instituição para dar aos nossos utentes uma tarde 

diferente. Onde poderão ouvir, cantar e também dançar as músicas do tempo deles 

(figura 100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominó 

Os jogos de mesa são atividades que promovem a valorização do idoso na sociedade 

através da intensificação das relações sociais; proporcionam também estímulos físicos, 

mentais e psíquicos, contribuindo para minimizar ou retardar os efeitos negativos do 

processo natural do envelhecimento (Figura 101). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100- Covimusica 

Figura 101- Utentes a jogar Dominó 
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Atelier de Manicure 

Este atelier foi concebido para promover a autoestima e a valorização da imagem 

pessoal. 

Objetivos: 

• Manter e/ou desenvolver a autoestima. 

Materiais: 

• Acetona; 

• Vernizes; 

• Algodão. 

Procedimentos: 

• Esta atividade foi desenvolvida para a valorização da pessoa e implicou a 

manicure. 

• A mudança de cor de unha é feita semanalmente. 

Observação: 

Foi uma atividade que as utentes adoraram realizarem. Foi sempre um “dilema” a 

escolha do verniz (figura 102).  

Figura 102- Utentes na Manicure 
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Atelier de Culinária 

Esta atividade é associada ao desenvolvimento pessoal e social. O objetivo é o de 

partilhar conhecimentos de receitas, a confeção de diferentes produtos, estimulando a 

motricidade fina e o convívio (figura 103).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de Jardinagem 

Com este atelier pretende-se promover o bem-estar do idoso, estimulando a nível 

sensorial, através do tato e do olfato e fazendo-os sentir útil. 

Objetivos: 

• Plantar e manter plantas e ervas; 

• Retomar as atividades relacionadas com a agricultura e jardinagem; 

• Desenvolver trabalhos básicos da jardinagem; 

• Reagir a estímulos sensoriais. 

Materiais: 

• X- ato; 

• Terra; 

• Água; 

• Plantas. 

 

Figura 103- Utentes na Culinária 
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Procedimentos: 

• Antes de pôr em prática a jardinagem foi necessário realizar os furos nos vasos. 

Para isso foram necessários os materiais acima mencionados. A seguir tiveram 

de colocar a terra e regar as plantas.  

Observação: 

Houve uma grande adesão por parte dos utentes, mesmo aqueles que não participaram 

em outras atividades, fizeram-no agora (figuras 104 e 105). Deram-nos sugestões e 

conselhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104- Utentes com as flores plantadas por elas 

Figura 105- Utentes durante e no final da plantação 
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Reflexão Final 

Efetuando uma reflexão de todo o trabalho desenvolvido ao longo do estágio, sinto que 

alcancei grandes objetivos, positivos e gratificantes. O facto de trabalhar com pessoas 

idosas foi uma experiência nova e fascinante, que me permitiu desenvolver 

competências em vários níveis. 

Foi uma experiência longa e complexa, mas que permitiu adquirir novas capacidades, 

enriquecer o meu conhecimento teórico e físico.  

Tudo foi possível graças ao conhecimento teórico que adquiri durante o curso, 

preparando-me e tendo uma maior capacidade para pôr em prática estes conhecimentos. 

Também a preparação e as aprendizagens que obtive durante as aulas lecionadas, 

permitiram um bom desenvolvimento para este estágio, adquirindo competências 

essenciais para o meu futuro. 

No início do estágio, tive algum receio, pois nunca tinha trabalhado com esta faixa 

etária. Contudo, surpreendi-me a mim mesma pela positiva com o trabalho 

desenvolvido e o excelente resultado obtido. Olhando agora para trás e refletindo em 

todas as horas dedicadas ao estágio, penso o quanto foi bom percorrer este caminho, ter 

vencido batalhas, medos e inseguranças, tendo mesmo crescido muitos nestes meses 

com a ajuda e ensinamento de pessoas que tanto me fizerem bem para o meu 

desenvolvimento pessoal e profissional.  

Em relação à instituição considero que é um lar muito bem estruturado e acolhedor. 

Saliento a forma simpática como me receberam, tanto os colaboradores, como a equipa 

multidisciplinar, e os idosos de braços abertos, me acolheram. 

Na minha opinião, penso que tive um bom desempenho ao longo destes meses, pois tive 

sempre preocupação em executar o melhor trabalho possível e fazer com que os idosos 

estivessem satisfeitos. Reconheço que consegui alcançar, com sucesso, os objetivos 

propostos.  

Para finalizar, admito que foi das melhores experiências que tive até hoje e isso deve-se 

aos idosos com que trabalhei. Deixaram-me “entrar” nas vidas deles, deixando uma 

marca. Tentei sempre, com amizade e carinho, responder às necessidades de cada um. 

Dei um pouco de mim às pessoas com quem diariamente criei amizades e com elas 
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aprendi muito. Criei laços com todos os utentes, no entanto alguns mais fortes que 

outros, tendo algumas criado um apego forte e na hora de acabar o estágio ser mais 

complicado de lidar. 

Por fim, segundo Oliver Holmes, - O mais importante na vida não é a situação em que 

nos encontramos, mas a direção para a qual nos movemos. 
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