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“Se eu impedir que um coração se parta não terei vivido em vão.  
Se eu puder aliviar o sofrimento de uma vida ou diminuir a dor, ou ajudar um 

 frágil rouxinol a voltar novamente ao seu ninho, não terei vivido em vão.” 

Emily Dickinson 
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Resumo 
 

A elaboração deste relatório insere-se no âmbito do Mestrado em Reabilitação 
Psicomotora, Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais, da Faculdade 
de Motricidade Humana. Tem como objetivo apresentar o desenvolvimento das 
Atividades de Estágio realizadas na Casa de Saúde da Idanha, na área da Saúde 
Mental, essencialmente com população idosa. É realizado um Enquadramento Teórico 
do tema, que aborda a Saúde Mental, o Envelhecimento e a relevância da 
Reabilitação Psicomotora nestas áreas. São, também, apresentados dois Estudos de 
Caso, onde constam as avaliações iniciais e finais realizadas, os planos de 
intervenção, relatórios das sessões e uma reflexão crítica sobre cada caso. As 
intervenções visaram promover a autonomia dos utentes e as suas capacidades 
psicomotoras, cognitivas, emocionais e sociais, de acordo com as características 
individuais de cada caso. A avaliação final dos casos foi positiva, tendo sido atingidos 
a maioria dos objetivos propostos, concluindo-se que os utentes beneficiaram das 
intervenções e beneficiariam de uma intervenção continuada de âmbito psicomotor. O 
estágio revelou-se muito enriquecedor, cumprindo os objetivos inicialmente propostos, 
estimular o domínio do conhecimento aprofundado no âmbito da Reabilitação 
Psicomotora, desenvolver a capacidade de planeamento de programas de 
Reabilitação Psicomotora e proporcionar aprendizagem e treino especificamente 
direcionados para o exercício da atividade profissional. 
 
Palavras-Chave: Saúde Mental, Envelhecimento, Reabilitação Psicomotora, Estágio, 
Casa de Saúde da Idanha, Psicogeriatria, Autonomia, Estudos de Caso, Intervenção, 
Avaliações. 
 
 

Abstract 
 

The elaboration of this report is within the scope of the Master Degree in 
Psychomotor Rehabilitation, Branch of Advancement of Professional Competencies, of 
the Faculdade de Motricidade Humana. It aims to present the development of the 
internship undertaken at the Casa de Saúde da Idanha, in the area of Mental Health, 
primarily with the elderly. It is made a theoretical framework that approaches the 
Mental Health, Aging and Psychomotor Rehabilitation interventions in these areas. Are 
also presented two Case Studies, which includes the initial and final evaluations carried 
out, intervention plans, session reports and a critical reflection on each case. The 
interventions aimed to promote the autonomy of patients and their psychomotor, 
cognitive, emotional and social skills, according to the individual characteristics of each 
case. The final evaluation of the cases was positive, having been achieved most of its 
goals, concluding that individuals benefited from the interventions and would benefit 
from a continued intervention under psychomotor rehabilitation. The stage has been 
very rewarding, fulfilling the objectives initially proposed, to stimulate the field of in-
depth knowledge in the context of Psychomotor Rehabilitation, develop the capacity of 
planning Psychomotor Rehabilitation programs and provide learning and training 
specifically targeted to the professional activity. 
 
Key-Words: Mental Health, Aging, Psychomotor Rehabilitation, Internship, Casa de 
Saúde da Idanha, Psychogeriatrics, Autonomy, Case Studies, Intervention, 
Evaluations. 
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Introdução 

 

 O presente relatório foi realizado no âmbito do Ramo de Aprofundamento de 
Competências Profissionais (RACP), do 2º ano do Mestrado em Reabilitação 
Psicomotora, ministrado pela Faculdade de Motricidade Humana, pertencente à 
Universidade Técnica de Lisboa. O RACP tem, como objetivos gerais: estimular o 
domínio do conhecimento aprofundado no âmbito da Reabilitação Psicomotora, nas 
suas vertentes científicas e metodológica, promovendo uma competência reflexiva 
multidisciplinar; desenvolver a capacidade de planeamento, gestão e coordenação de 
serviços e/ou programas de Reabilitação Psicomotora, nos diferentes contextos e 
domínios de Intervenção; e desenvolver a capacidade para prestar um contributo 
inovador na concepção e implementação de novos conhecimentos e novas práticas, 
bem como no desenvolvimento de novas perspectivas profissionais e políticas, 
visando o desenvolvimento do enquadramento profissional e científico da área. Tem 
também como objetivo específico: proporcionar aprendizagem e treino 
especificamente direcionados para o exercício da atividade profissional e facilitar a 
inserção do mestrando no mercado de trabalho, através do ganho de competências 
em diversos domínios, como a intervenção psicomotora, a relação com outros 
profissionais e a relação com a comunidade. 
 As atividades de estágio aqui apresentadas decorreram na Casa de Saúde da 
Idanha (CSI), Instituição Particular de Solidariedade Social, pertencente às Irmãs 
Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus (IHSCJ), cujos objetivos principais são a 
prevenção, tratamento e reabilitação de indivíduos no âmbito da Saúde Mental, 
prestando um apoio integral e centrado no utente. As intervenções realizadas no 
âmbito deste estágio realizaram-se com diversos tipos de população, na área da 
Gerontopsiquiatria, da Psicogeriatria, da Psiquiatria e das Dificuldades Intelectuais e 
Desenvolvimentais. 
 O presente trabalho aborda, inicialmente, a Saúde Mental, o Envelhecimento e 
a Reabilitação Psicomotora, numa perspectiva teórica, visando uma compreensão 
mais aprofundada destes temas e a fundamentação da prática profissional e destaca, 
também, as práticas desenvolvidas no estágio, através da apresentação de estudos de 
caso. 
 Relativamente à estrutura do relatório, este encontra-se dividido em duas 
partes distintas, mas complementares, o Enquadramento Teórico e as Atividades de 
Estágio. Na primeira parte é realizada uma revisão da literatura acerca da saúde 
mental, envelhecimento, reabilitação psicomotora e da intervenção psicomotora no 
envelhecimento e saúde mental. Na segunda parte é realizada uma caracterização da 
Instituição, dos seus valores, população atendida, estrutura física e modelos de 
atendimento, abordando-se, mais especificamente, a prática da Reabilitação 
Psicomotora na Instituição. Na segunda parte do relatório são, ainda, apresentados 
dois estudos de caso, um individual e um de grupo, detalhando-se as avaliações 
realizadas, o plano de intervenção, a intervenção propriamente dita e uma reflexão 
final sobre cada caso. Apresentamos, igualmente, as atividades complementares de 
formação realizadas ao longo do estágio, onde se incluem as participações em ações 
de formação e em seminários, reuniões assistidas, atividades organizadas pela 
instituição, outros casos acompanhados e a participação numa investigação a decorrer 
na Faculdade de Motricidade Humana, relativa a um instrumento de avaliação 
psicomotora para idosos. 
 Concluímos com uma reflexão crítica sobre a matéria deste relatório, desde a 
teoria à prática, destacando as principais aprendizagens, competências adquiridas e 
implicações para a prática futura desta experiência formativa. 
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Parte I - Enquadramento Teórico 

1 Saúde Mental 

1.1 Saúde/Doença Mental: evolução do conceito 

A humanidade sempre procurou compreender e interpretar o comportamento 
encarado como problemático, anormal ou perturbado. Assim, vários foram os 
entendimentos feitos em relação aos indivíduos com perturbações psiquiátricas e, 
durante muito tempo, estas perturbações foram explicadas através de paradigmas pré-
científicos, metafísicos e mágico-religiosos (Gonçalves, 2004). 

As crenças mais antigas quanto à origem destes distúrbios estão relacionadas 
com manifestações dos deuses na pessoa, sendo então estes indivíduos venerados e, 
mais tarde, em oposição ao inicialmente acreditado, com influências demoníacas, 
passando então os indivíduos que manifestassem alguma perturbação a ser 
socialmente excluídos (Alves et al., 2009). 

Os mesmos autores referem que, durante muito tempo, a assistência aos 
indivíduos com perturbações mentais (chamados loucos, na altura) terá estado a cargo 
de religiosos, numa abordagem desprovida de sentido terapêutico. No séc. XVII o 
acolhimento das pessoas com perturbações mentais amplia-se a instituições não 
religiosas como asilos, prisões e hospitais, onde, em muitos casos, convivem 
indivíduos desprovidos de suporte familiar e considerados inúteis para a sociedade: 
idosos, deficientes motores, pobres, doentes mentais (Alves et al., 2009). A atitude 
para com estes últimos assenta numa ambivalência entre o cuidar e o maltratar (Alves 
et al., 2009). 

É no final do século XVIII que, com Philippe Pinel, se passa a denominar os 
chamados loucos por doentes mentais (Foulcault, 1961). O autor refere que Pinel 
(1745-1826) foi pioneiro no tratamento humanizado das pessoas asiladas, por ter 
considerado que os seres humanos que sofriam de perturbações mentais eram 
doentes e, ao contrário do que acontecia na época, que deviam ser tratados como 
doentes e não de forma violenta. No entanto, nesta época, apesar da ênfase no 
tratamento dos doentes, a verdade é que não há benefícios significativos para estas 
pessoas, já que os métodos terapêuticos se revestem de um carácter habitualmente 
violento: intervenções cirúrgicas, banhos gelados, coletes de forças ou os chamados 
tratamentos de choque (Foulcault, 1961).  

Apesar de os primeiros hospitais psiquiátricos terem sido criados durante a 
Idade Média e ao longo do século XVIII a psiquiatria ter evoluído como campo médico, 
a maior mudança deu-se após a II Grande Guerra (Pélecier, 1992). Por um lado, a 
realidade dos campos de concentração despoletou uma reflexão sobre o que eram os 
asilos, onde o indivíduo se vê privado do exercício pleno da sua humanidade, por 
outro, a necessidade de acolher e cuidar dos veteranos de guerra, com traumas e 
sequelas de diversas ordens, levou à necessidade de criar espaços e ambientes 
adequados para a sua recuperação (Pélecier, 1992). Este facto fez com que surgisse 
um grande esforço de compreensão à volta do que era um hospital psiquiátrico e um 
serviço de psiquiatria (Pélecier, 1992). 

Na década de 50 surge, em Inglaterra, o movimento das Comunidades 
Terapêuticas, que possuía por fundamento a tentativa de reprodução, em ambiente 
terapêutico, do mundo externo e das suas relações, uma vez que considerava que os 
asilos tinham criado um mundo diferente do real, impossibilitando o tratamento (Alves 
et al., 2009). O autor refere que nos Estados Unidos da América surge, na década de 
60, um movimento denominado Psiquiatria Comunitária, que tenta aproximar a 
Psiquiatria da Saúde Pública, procurando a prevenção e promoção da saúde mental. É 
nesta época que se inicia, em Inglaterra um outro movimento, refere o mesmo autor, 
denominado de anti-psiquiatria, e que promove um forte questionamento às práticas 
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tradicionais da psiquiatria e também à doença mental, pois considera que é a 
sociedade que enlouquece as pessoas, tentando, em seguida, tratá-las, como se se 
tratasse de um processo de desculpabilização. É, no entanto, em Itália, também na 
década de 60, que surge o movimento que promove a maior ruptura epistemológica e 
metodológica entre o saber e a prática psiquiátrica (Alves et al., 2009). É o movimento 
de desinstitucionalização da psiquiatria, de desconstrução do espaço do manicómio e 
de toda a lógica de segregação que lhe é implícita, sendo substituído por intervenções 
que visam a reinserção social do sujeito (Alves et al., 2009). Trata-se, diz o autor, de 
uma tentativa de voltar a atenção para o sujeito, considerando a sua complexidade 
através de um trabalho interdisciplinar e psicossocial. 

Reinaldo (2008) refere que a partir de 1990 ocorreram mudanças em relação 
às políticas de saúde mental, caracterizadas pela reestruturação da assistência 
psiquiátrica, melhor aplicação dos recursos financeiros e desenvolvimento de serviços 
integrados. A ênfase era o desenvolvimento de mecanismos comunitários visando o 
tratamento precoce, contínuo e eficiente na reabilitação e reinserção do utente dos 
cuidados de saúde mental (Reinaldo, 2008). 

 
1.2 Questões atuais 

Apesar da evolução ao nível das questões relacionadas com a saúde/doença 
mental, não existe ainda uma definição clara e consensual para o que são as doenças 
mentais, esta é uma questão difícil porque não se trata de uma condição unitária, mas 
de um grupo de perturbações com alguns pontos em comum (Organização Mundial de 
Saúde [OMS], 2005). A definição de doença mental depende de muitos factores, entre 
os quais, o contexto social, cultural, económico e legal das diferentes sociedades 
(OMS, 2005). A OMS dá uma definição geral de saúde mental, definindo-a como “o 
estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza as suas capacidades, pode fazer face 
ao stress normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a 
comunidade em que se insere” (Comissão das Comunidades Europeias, 2005, p.4), 
pelo que podemos considerar que a doença mental se relaciona com a falta de alguma 
destas capacidades. Também a Associação Americana de Psiquiatria (2002) refere 
que o termo perturbação mental implica, ainda, uma distinção entre perturbações 
“mentais” e perturbações “físicas”, apesar do facto de existir muito de “físico” nas 
perturbações mentais e vice-versa. Esta Associação define a perturbação mental 
como “uma síndrome ou um padrão comportamental ou psicológico, clinicamente 
significativo, que ocorre num indivíduo e que está geralmente associado com 
ansiedade atual (sintoma doloroso) ou com uma incapacidade (comprometimento de 
uma ou mais áreas funcionais importantes) ou com o risco significativamente 
aumentado de sofrer morte, dor, incapacidade ou uma perda importante de liberdade” 
(p. XXXI). 

Atualmente, no sector da saúde mental, o sistema português baseia-se no 
Modelo Comunitário, que se caracteriza pelo facto de as estruturas estarem 
localizadas mais perto da residência dos cidadãos, fazerem parte do sistema de saúde 
geral e por disponibilizarem a globalidade de cuidados, preventivos, terapêuticos e 
reabilitativos (Direcção-Geral da Saúde, 2004). O modelo organizacional dos serviços 
de saúde mental tem por referência, como já se disse, o modelo comunitário, a 
atividade assistencial é prestada por equipas multidisciplinares, os serviços locais de 
saúde mental são a estrutura assistencial básica, sendo que o internamento de 
doentes agudos ocorre tendencialmente em Hospitais Gerais e são estes que devem 
assegurar a disponibilidade de respostas específicas aos doentes de evolução 
prolongada (Direcção-Geral da Saúde, 2004). 

A Direção-Geral da Saúde salienta ainda o papel das entidades privadas na 
prestação de cuidados de psiquiatria e saúde mental, em particular dos Institutos dos 
Irmãos de São João de Deus e das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus 
(Direcção-Geral da Saúde, 2004). Estas duas Instituições Religiosas têm como 
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população alvo os doentes mentais e têm um modelo de atuação hospitalo-
comunitário integrado, articulado e interativo e onde é privilegiada uma filosofia e uma 
prática de reabilitação psicossocial, praticada por equipas multidisciplinares (Direcção-
Geral da Saúde, 2004). O censo psiquiátrico de 2001 registou mais de metade das 
camas psiquiátricas em Institutos Religiosos, sendo portanto fundamental uma 
articulação formal e equilibrada com o Sistema Nacional de Saúde, articulação esta 
que está já regulada por um acordo, e destacando-se, assim, a importância de estas 
instituições serem ouvidas e incluídas na planificação e/ou reorganização dos Serviços 
de Psiquiatria e Saúde Mental (Direcção-Geral da Saúde, 2004). 

Recentemente, os estudos epidemiológicos mostram que as perturbações 
psiquiátricas e os problemas de saúde mental são a principal causa de incapacidade e 
uma das principais causas de morbilidade, nas sociedades atuais (Ministério da 
Saúde, Alto Comissariado da Saúde & Coordenação Nacional para a Saúde Mental, 
2008). Os custos económicos, para a sociedade, dos problemas relacionados com a 
saúde mental situam-se, segundo a Organização Internacional do Trabalho, na ordem 
dos 3-4% do rendimento nacional bruto, nos estados membros da União Europeia 
(World Health Organization [WHO], 2005). Estes custos estão relacionados, não só 
com os custos gerados ao nível da saúde, mas também devido às baixas requeridas, 
por parte dos indivíduos com problemas de saúde mental, que se traduzem numa 
diminuição da produtividade e da empregabilidade destes indivíduos (World Health 
Organization, 2005). Assim, segundo a WHO (2005) estudos que combinem 
informação sobre o custo e a eficácia de diferentes intervenções são essenciais na 
tomada de decisões relativas às terapêuticas a usar. A maioria dos estudos existentes 
é em relação aos tratamentos farmacológicos, sendo essencial que estes se alarguem 
a outros tipos de intervenção que poderão ter uma melhor relação custo-benefício 
(World Health Organization, 2005). 
  
1.3 Diagnóstico 
 O diagnóstico das doenças mentais deve ser conceptualmente válido, isto é, 
deve haver critérios que permitam distinguir com sucesso casos de perturbação 
mental e casos de stress ou ansiedade que não sejam uma perturbação (Scheid e 
Brown, 2010). Os sistemas internacionais de classificação atuais, como o ICD-10 
(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th 
Revision) e o DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th 
edition), trouxeram algumas vantagens no que se refere à fidedignidade do diagnóstico 
(Cheniaux, 2005). 
 O ICD-10 é uma ferramenta de diagnóstico estandardizada que define o 
universo das doenças, perturbações, lesões e outras condições de saúde, listando-as 
de forma compreensiva e organizando a informação em grupos de doenças (ICD-10, 
2010). As perturbações mentais e do comportamento são descritas no capítulo V, e 
estão divididas em onze blocos, que, por sua vez, estão divididos segundo critérios 
específicos, sendo os blocos: F00-F09 – perturbações mentais orgânicas, incluindo 
sintomáticas; F10-F19 – perturbações mentais e do comportamento relacionadas com 
o abuso de substâncias psicoativas; F20-F29 – esquizofrenia, perturbações 
esquizotípicas e delirantes; F30-F39 – perturbações do humor; F40-F48 – 
perturbações neuróticas, somatoformes e relacionadas com stress; F50-F59 – 
síndromes comportamentais associadas com perturbações fisiológicas e fatores 
físicos; F60-F69 – perturbações da personalidade e do comportamento adultos; F70-
F79 – deficiência mental; F80-F89 – perturbações do desenvolvimento psicológico; 
F90-F98 – perturbações comportamentais e emocionais com início na infância ou 
adolescência e; F99 – perturbações mentais sem outra especificação.   
 O DSM-IV é publicado pela Associação Americana de Psiquiatria e aborda 
todas as perturbações relacionadas com a saúde mental, tanto em crianças como em 
adultos (AAP, 2002). O DSM-IV usa uma abordagem multidimensional e multiaxial 
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para fazer o diagnóstico das perturbações, avaliando cinco dimensões: eixo I – 
síndromes clínicas, como depressão, esquizofrenia e fobia social; eixo II – 
perturbações do desenvolvimento e perturbações da personalidade; eixo III – 
condições físicas; eixo IV – severidade dos stressores psicossociais, isto é, eventos na 
vida de uma pessoa que têm impacto nas perturbações descritas nos eixos I e II e; 
eixo V – nível mais elevado de funcionamento, neste eixo avalia-se o nível de 
funcionamento da pessoa no momento presente e o nível mais alto de funcionamento 
durante o ano anterior, o que ajuda o clínico a perceber a forma como os quatro eixos 
anteriores afetam a pessoa (AAP, 2002). 
 Cheniaux (2005) refere que, apesar de estes sistemas de classificação terem 
trazido vantagens relativamente à fidelidade do diagnóstico e ao desenvolvimento de 
uma linguagem comum, não trouxeram grandes avanços no que diz respeito à 
validade das categorias de diagnóstico, isto é, embora sejam listados os critérios de 
diagnóstico para cada categoria não há uma preocupação em se definir com precisão 
os sinais e sintomas nem em explicar como eles devem ser reconhecidos na prática. O 
mesmo autor refere que se dá, hoje em dia, uma importância excessiva ao 
diagnóstico, mas sem ter em conta, muitas vezes, a origem exata das alterações 
psicopatológicas, surgindo o tipo de argumentação que se exemplifica: “é perda de 
tempo distinguir uma ideia delirante de uma ideia deliróide, ou uma alucinação 
verdadeira de uma pseudo-alucinação, já que os antipsicóticos irão atuar sobre esses 
sintomas do mesmo jeito” (p. 161). 
 De uma forma simples, Abreu (2012) refere que o diagnóstico pode estar 
relacionado com questões específicas, esquematicamente apresentando:  

  Delírio/Demência (território) – orienta-se no território? 

  Esquizofrenia/Autismo (eu) – separa o eu do outro? 

  Depressão/Mania (sincronização) – está sincronizado com as pessoas e com 
o ambiente? 

 Paranoide/Ansioso fóbico (ameaças) – como responde às vivências 
ameaçadoras? 

 Obsessão-compulsão/Histriónico e psicopata (conflitos) – como responde às 
vivências conflituosas? 
 
Berrios (2012) salienta a importância da cultura na formação de um sintoma, 

questionando até que ponto a expressão do sintoma é influenciada pelo meio em que 
o indivíduo se insere. Berrios e a sua equipa de Cambridge questionam se os 
sintomas das várias perturbações mentais se têm mantido imutáveis ao longo do 
tempo ou se, por outro lado, o mesmo sintoma apresenta diferentes expressões 
consoante o espaço e tempo em que o indivíduo se insere (Berrios, 2011). Assim, o 
modelo de Cambridge para a formação de sintomas sugere que o sintoma tem início 
com um sinal cerebral, percebido pelo indivíduo, e que vai ser analisado por vários 
intervenientes, sejam os psiquiatras, neurocientistas e outros técnicos, que, em 
conjunto com o paciente, procuram enquadrar esse sinal num determinado contexto e 
na história de vida do indivíduo, condicionando dessa forma a expressão do sinal, 
designada de sintoma (Berrios, 2011). Para este autor, os sintomas mentais resultam 
de configurações culturais de sinais neurobiológicos, podendo um sinal dar lugar a 
diferentes sintomas mentais (e vice-versa). 

 

2 Envelhecimento 

 
“Envelhecer ainda é a única maneira que se descobriu de viver muito tempo.” 

Charles Saint-Beuve 
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2.1 Envelhecer: questões atuais 

O envelhecimento demográfico é uma das principais características das 
sociedades atuais, sendo uma consequência do aumento da longevidade das pessoas 
e do declínio da natalidade (Sequeira, 2010). Em Portugal, cerca de 19% da 
população pertence ao grupo de pessoas com 65 ou mais anos de idade e, segundo 
as projeções atuais, este número tende a aumentar (Instituto Nacional de Estatística, 
2011). 

O envelhecimento está associado a um conjunto de alterações biológicas, 
psicológicas e sociais que se processam ao longo do ciclo vital, pelo que a utilização 
da idade cronológica para definir envelhecimento não é um indicador rigoroso, apesar 
de a idade dos 65 anos ser vulgarmente utilizada como indicador (Sequeira, 2010). É 
importante referir, menciona o autor, que os sinais do envelhecimento se tornam 
visíveis e que, apesar de artificial, a separação através da idade cronológica facilita a 
sistematização da informação. No entanto, segundo o mesmo autor, é essencial 
realizar uma abordagem individual e diferenciada ao envelhecimento no momento da 
intervenção com um indivíduo específico. 

Barreiros (2006) refere que as características biológicas e funcionais do nosso 
corpo apresentam uma grande estabilidade ao longo da vida contudo, à medida que o 
tempo passa, os diversos sistemas sofrem alterações no seu funcionamento optimal. 
Os sistemas sensoriais e as informações perceptivas são muito sensíveis ao 
envelhecimento, os sensores perdem competência discriminatória e registam declínios 
na perceção, afectando o comportamento do idoso ao nível da ação, visto que é a 
integração de todas as fontes de informação - auditivas, tácteis, cinestésicas e visuais 
- que leva à produção de uma resposta adequada (Barreiros, 2006). Também, 
segundo o mesmo autor, as operações relativas à atenção, memória, tomada de 
decisão e aprendizagem, apresentam maior lentidão resultante do processo de 
envelhecimento.  

Ao nível das alterações sociais verifica-se que os idosos tendem a diminuir os 
seus contactos sociais, em grande parte devido ao momento da reforma o que leva, 
por vezes, à perceção de uma diminuição da importância do idoso, que se considera 
inútil e problemático, levando ao isolamento, solidão, tristeza e depressão (Saldanha, 
2009; Sequeira, 2010). Apesar das redes sociais dos idosos diminuírem, estes 
continuam a ser socialmente ativos, essencialmente com a família e com um grupo 
restrito de amigos (Sequeira, 2010). 

As alterações psicológicas devem-se a diferentes factores, nomeadamente ao 
momento da reforma acima referido e ao estigma a ele associado, que levam a 
sentimentos que podem causar, na pessoa idosa, um mal-estar psicológico e mesmo 
um quadro depressivo (Nunes, 2008; Sequeira, 2010). Outro factor importante está 
relacionado com o maior nível de controlo emocional ligado ao envelhecimento, o que 
faz com que as emoções não sejam libertadas e possam causar as ditas alterações 
psicológicas (Nunes, 2008). Por fim, a percepção da diminuição de algumas 
capacidades pode também levar a um progressivo estado depressivo (Nunes, 2008; 
Saldanha, 2009; Sequeira, 2010). Por estas razões, cada vez mais se dá atenção ao 
envelhecimento positivo e ao bem-estar psicológico na terceira idade (Olalla, 2009). 
Este autor salienta que o bem-estar psicológico na terceira idade está associado com 
a presença de estados emocionais positivos, sentir-se bem consigo mesmo, ter uma 
atitude otimista perante a vida e a conservação de ilusões e objetivos de vida. 

Apesar das alterações referidas é importante salientar que declínios e 
alterações acentuadas não são uma consequência obrigatória do envelhecimento, 
sendo habitual um idoso apresentar boa saúde física e mental (Nunes, 2008). 

 
2.2 Envelhecimento e Saúde Mental 
 A doença mental nos idosos tem características particulares e as formas de 
intervenção têm, também, especificidades próprias, sendo, por isso, hoje em dia, a 
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saúde mental na idade sénior, uma das áreas prioritárias estabelecidas pelo Plano 
Nacional de Saúde e pelo Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas 
(Direcção-Geral de Saúde, 2005). Assim, a Direção de Serviços de Psiquiatria e 
Saúde Mental da Direção-Geral de Saúde considera fundamental a formação 
específica nesta área, dos vários técnicos de saúde, nomeadamente, médicos, 
enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e outros, através 
de programas adaptados aos currículos profissionais específicos (Direcção-Geral de 
Saúde, 2005). Katona e colegas (2010) salientam que um dos principais objetivos das 
intervenções em saúde mental para pessoas idosas é preservar e reforçar a sua 
autonomia pessoal.  

Embora em Portugal escasseiem as unidades dotadas de todas as valências 
necessárias para uma intervenção eficaz nesta área, existem já alguns serviços em 
que são prestados cuidados de bom nível, com competência clínica e capacidade de 
ensino e investigação (Direcção-Geral de Saúde, 2005). 
 
Envelhecimento patológico 

As alterações biológicas acima apresentadas fazem parte do processo normal 
de envelhecimento, no entanto, devido à interação de vários factores 
comportamentais, ambientais, sociais e genéticos surgem diversas situações de 
doença e de incapacidade no idoso (Sequeira, 2010). Assim, ao falarmos do 
envelhecimento, é importante fazer uma distinção entre o que é consequência dos 
processos normais de envelhecimento e entre o que é causado por processos 
patológicos típicos da população idosa, distinção que muitas vezes é realizada 
tardiamente devido à atribuição de alguns défices aos processos normais de 
envelhecimento, o que atrasa o processo de tratamento de alguma patologia existente 
(Sequeira, 2010).  

Relativamente às patologias mais comuns, e focando-nos naquelas mais 
relacionadas com alterações ao nível cerebral, encontramos, segundo Woodford 
(2009): i) demências - síndrome de natureza crónica e progressiva em que ocorre 
perturbação de múltiplas funções cerebrais, que produzem défices que podem incluir a 
memória, a capacidade de aprendizagem, a linguagem e o juízo crítico, podendo 
também existir deterioração do controlo das emoções, do comportamento social e da 
motivação; ii) delirium – é um estado agudo de confusão caracterizado por o seu início 
ser, em geral, uma questão de horas ou dias, ter uma evolução flutuante e, ao nível do 
funcionamento cognitivo, se assinalarem défices da memória, da atenção, da 
orientação, das capacidades de planeamento e da consciência; iii) depressão major – 
é definida como humor deprimido e perda de interesse aliados a sintomas/défices 
cognitivos e a sintomas vegetativos; iv) depressão psicótica – associação da 
depressão, humor depressivo, com ideias delirantes, paranoia e alucinações auditivas, 
ou ambas; v) perturbações dos movimentos – principalmente causadas por lesões que 
afectam os gânglios basais, sendo a mais comum a doença de Parkinson, 
caracterizada essencialmente por bradicinesia, tremor de repouso, rigidez e 
instabilidade postural, estando em muitos casos associada com demência e; vi) 
acidentes vasculares cerebrais – manifestação súbita de um défice neurológico focal 
ou diminuição da consciência, de provável etiologia vascular e que, se for de duração 
superior a 24 horas pode causar défices motores ou sensoriais, dependendo da área 
cerebral afectada. 

Sequeira (2010) refere que estas patologias vão fazer, muitas vezes, com que 
o idoso se torne dependente física e/ou mentalmente. A dependência física verifica-se 
quando há um comprometimento na realização das atividades de vida diária mas sem 
alterações cognitivas significativas (Sequeira, 2010). Já a dependência mental ocorre 
quando há um comprometimento primário da cognição, o que pode implicar também a 
perturbação das atividades de vida diária devido à inexistência de recursos cognitivos 
para as realizar, embora se mantenha a capacidade funcional para a sua execução 
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(Sequeira, 2010). Desta forma, a necessidade da existência de um cuidador é 
essencial para estes pacientes, cuidador que, na maioria das vezes, é um elemento da 
família, como o cônjuge ou os filhos (Sequeira, 2010). Segundo o mesmo autor, estes 
cuidadores não têm, na maioria das vezes, qualquer tipo de formação relativamente à 
patologia ou à forma como prestar cuidados e têm, também, muitas vezes, que realizar 
todo o trabalho sozinhos, necessitando mesmo, por vezes, de deixar o seu emprego 
para se dedicarem ao familiar com patologia. Assim, este autor salienta a importância 
de dedicar algum tempo à formação destes cuidadores informais e olhar para o seu 
bem-estar, tanto a nível físico como psicológico. 

Ao nível da intervenção nas diversas patologias, Woodford (2009) e Sequeira 
(2010) contemplam a intervenção farmacológica e intervenções não farmacológicas. 
Vamos agora focar-nos nas demências e na depressão, visto serem as patologias com 
maior expressão na população idosa (WHO, 2006; Ávila & Bottino, 2006). 
Relativamente às demências, o tratamento farmacológico deve ter em atenção a 
etiologia da mesma e as perturbações associadas, sendo importante referir que não 
existe ainda um tratamento que permita a remissão da demência, permitindo apenas a 
diminuição da velocidade de progressão e a estabilização das perturbações cognitivas 
e psico-comportamentais (Sequeira, 2010). É essencial ponderar sobre as 
repercussões dos sintomas psiquiátricos e comportamentais e os riscos dos efeitos 
adversos dos medicamentos, tendo como principal objetivo o bem-estar do paciente e 
do cuidador (Sequeira, 2010). Woodford (2009) refere que a eficácia das intervenções 
não farmacológicas é, por enquanto, mínima, sendo, no entanto, uma boa alternativa, 
já que não produz efeitos secundários. Também Sequeira (2010) refere que, embora 
ainda não se disponha de dados seguros em relação à eficácia dos tratamentos não 
farmacológicos, tem vindo a ser evidente o seu benefício na melhoria da qualidade de 
vida do paciente e do cuidador. As técnicas usadas englobam várias modalidades de 
intervenção, como a estimulação cognitiva, orientação para a realidade, terapia por 
reminiscência, musicoterapia, aromaterapia, atividade física, entre outros (Woodford, 
2009; Sequeira, 2010). Os principais objetivos destas modalidades de intervenção são 
promover ou manter a autonomia, estimular as capacidades cognitivas e evitar o seu 
agravamento, manter a interação com o meio, estimular a identidade pessoal e a 
autoestima e minimizar o stress do indivíduo (Sequeira, 2010). 

No que diz respeito à depressão, no tratamento farmacológico são usados 
medicamentos antidepressivos que atuam pela potenciação dos efeitos da serotonina 
e/ou noradrenalina no cérebro (Woodford, 2009). Segundo o mesmo autor, a decisão 
sobre a substância a escolher deve basear-se no respectivo perfil dos efeitos 
secundários, sendo que nos idosos se devem evitar os antidepressivos com 
propriedades anticolinérgicas já que estes podem provocar, de entre outros efeitos 
secundários, sedação, défice cognitivo ou delirium. Todos os antidepressivos parecem 
também estar associados ao aumento do número de quedas em idosos (Woodford, 
2009). Relativamente ao tratamento não farmacológico, Woodford (2009) refere a 
psicoterapia como uma estratégia importante no tratamento da depressão ligeira, 
embora não na depressão grave, a terapia cognitiva para corrigir padrões de 
pensamento negativo e para estimulação cognitiva, e a terapia comportamental de 
forma a promover o reforço positivo das atividades agradáveis para o paciente. 
 
Envelhecimento de indivíduos com perturbações psiquiátricas 
 O envelhecimento da população, o desenvolvimento de novos medicamentos 
antipsicóticos e o estabelecimento de sistemas de suporte social para indivíduos com 
perturbações psicóticas e da personalidade levaram a que, hoje em dia, o número de 
pacientes idosos com perturbações psiquiátricas, essencialmente a esquizofrenia, 
tenha aumentado (Kazui et al., 2011). 

A existência de uma perturbação mental acarreta, para a pessoa idosa, um 
duplo prejuízo, já que se vê confrontada com as alterações produzidas pelo processo 
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de envelhecimento e com muitos estigmas, ainda existentes, face à pessoa com 
perturbações mentais (Graham et al., 2007; Katona et al., 2010). Os diagnósticos de 
esquizofrenia, ansiedade, perturbações da personalidade, são menos identificados na 
pessoa idosa, muitas vezes devido a estereótipos errados que existem face à pessoa 
mais velha (Graham et al., 2007). Assim, o facto de ser, ainda, comum considerar-se 
que todos os idosos são mais ansiosos, têm comportamentos alterados, isolam-se da 
sociedade, têm alterações de humor frequentes, leva a que pessoas idosas que 
sofrem de uma psicopatologia específica não sejam reconhecidas e, como tal, não lhe 
sejam propostos os tratamentos e as abordagens de reabilitação adequadas (Graham 
et al., 2007). 

Embora, como já vimos, a partir da década de 60 se tenha dado início a um 
processo de desinstitucionalização de pacientes psiquiátricos, muitos desses 
pacientes permaneceram nas instituições, sendo relevante o número de pacientes 
psiquiátricos idosos que, hoje em dia, permanecem nessas instituições, tendo visto o 
curso das suas vidas alterado em função de diferentes perturbações mentais ou 
afectivas (Silva, Gomes, Oliveira & Souza, 2011). Este facto gerou um intenso 
processo de perdas no paciente, ligadas à própria identidade e ao seu espaço de 
vivência, experiência, atividade e locomoção (Silva, Gomes, Oliveira & Souza, 2011). 

 
2.3 A institucionalização 

O cuidado aos idosos era, geralmente, atribuído aos descendentes, facto que 
se tem vindo a alterar devido à modificação da organização familiar e ao ingresso da 
mulher no mercado de trabalho, deixando de ser a provável cuidadora (Depolito, 
Leocadio & Cordeiro, 2009). Este processo de transição, o expressivo envelhecimento 
da população, as mudanças no perfil de saúde e de aspectos psicológicos fazem com 
que aumente a procura de instituições de longa permanência para idosos (Depolito, 
Leocadio & Cordeiro, 2009; Freitas, 2010). 

A institucionalização do idoso acarreta, muitas vezes, uma vulnerabilidade 
social e psicológica, já que provoca um afastamento do idoso do convívio familiar, da 
própria casa e dos amigos, gerando sentimentos de solidão e contribuindo para a 
perda da sua autonomia, o que dificulta a elaboração de novos projetos (Depolito, 
Leocadio & Cordeiro, 2009; Freitas, 2010). Assim, é essencial que as equipas 
multidisciplinares apresentem propostas de atividades lúdicas, terapêuticas e sociais, 
contribuindo para a manutenção da qualidade de vida, do aumento da resiliência e da 
diminuição da vulnerabilidade dos idosos institucionalizados (Freitas, 2010). O mesmo 
autor refere que as atividades realizadas não devem desvalorizar os aspectos 
funcionais e cognitivos do idoso, devendo permitir que ele seja visto como um todo, 
independentemente das suas condições físicas, psicológicas e sociais, 
proporcionando a oportunidade de mudanças adaptativas que promovam o equilíbrio 
entre ganhos e perdas inerentes ao envelhecimento.  

Relativamente à institucionalização de indivíduos idosos com perturbações 
mentais, a falta de cuidados psiquiátricos adequados à população idosa, associada à 
escassez de meios e serviços técnicos especializados resulta, por vezes, numa 
institucionalização inadequada, com graves consequências na perda da autonomia e 
da independência (Direcção-Geral de Saúde, 2005). A existência de 
multidisciplinaridade é essencial nos serviços destinados a oferecer cuidados no 
âmbito da Psiquiatria Geriátrica, devendo as equipas ser constituídas por profissionais 
ligados à saúde com formações diversas (Direcção-Geral de Saúde, 2005).  

Apesar de tudo, deve tentar manter-se, sempre que possível, o idoso com 
perturbação mental no seu domicílio, já que é aí que estes pacientes têm a 
probabilidade de evoluir mais favoravelmente, devendo, no entanto, proporcionar-se 
ao cuidador familiar a possibilidade de alívio temporário de forma a evitar sobrecarga 
física e emocional (Direcção-Geral de Saúde, 2005). 
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3 Psicomotricidade 

 
“O corpo é o primeiro e mais natural elemento do homem.” 

Marcel Mauss 
 

3.1 O corpo: a evolução conceptual 
 O corpo humano, embora tenha sofrido poucas alterações morfológicas e 
funcionais desde há muitos anos, tem sofrido alterações relativas aos valores, 
concepções e conceitos que têm vindo a ser feitos sobre ele ao longo dos tempos, que 
são fruto de uma construção social influenciada pelos valores e práticas em que cada 
corpo se desenvolve (Rodrigues, 2008). O estudo do corpo humano implica e implicou 
a física, a biologia, a metafísica, a espiritualidade e moral, e cada período da História 
foi marcado por diferentes reflexões sobre o corpo (André, Benavidès & Giromini, 
2004). 
 Na Grécia Antiga, corpo e alma eram considerados como um só, não existindo 
separação entre eles (André, Benavidès & Giromini, 2004). Era no ginásio, referem os 
autores, que se realizavam exercícios para o corpo e para o espírito e considerava-se 
que era nos estádios e nos campos de batalha que a alma se revelava e florescia por 
intermédio da beleza e da energia do corpo. É com Platão que surge a ideia de 
separação do corpo e da alma, já que o corpo está sempre sujeito a alterações, em 
oposição à alma que, invariável e invisível, representa a identidade do sujeito (André, 
Benavidès & Giromini, 2004). Apesar desse pensamento, Platão considera que é 
necessário assegurar uma correspondência entre o corpo e a alma e que é apenas 
quando o corpo está saudável e bem construído que a alma se pode revelar 
totalmente (André, Benavidès & Giromini, 2004). Assim, nesta época, considerava-se 
que cuidar do corpo era cuidar da alma e as práticas da medicina estavam ligadas ao 
corpo, como banhos quentes e frios para purificar o corpo, a alimentação para um 
corpo saudável, a ginástica, a música e a dança, apenas se considerando o uso de 
drogas em caso de extrema necessidade, já que estas eram um elemento totalmente 
estranho ao corpo humano (André, Benavidès & Giromini, 2004). Ao contrário de 
Platão, Aristóteles considerava que corpo e alma eram um só e os autores 
anteriormente citados consideram que a física aristotélica foi, durante o Renascimento, 
o fundamento do conhecimento na Europa, resumindo-a em três aspectos essenciais: 
i) cada corpo possui um estatuto físico e metafísico e a biologia e a psicologia não 
podem ser separadas; ii) a imaginação é o prolongamento da sensação e representa o 
objeto desaparecido e; iii) a alma não pode ser pensada senão a partir das sensações 
e as sensações não podem ser operadas a não ser por intermédio do corpo. 
 É a noção de pecado original (no século IV) que faz mudar a concepção da 
natureza humana. Na Idade Média, o corpo como um lugar de prazer passa a ser visto 
como uma possessão demoníaca (André, Benavidès & Giromini, 2004). Assim, até ao 
século XV, os corpos ocidentais eram civilizados, contidos, de gestos e movimentos 
ordenados, sem excessos (Crespo, 1996). As atitudes e movimentos dos europeus 
eram orientados para a afirmação de uma conduta que implicava distância, contenção, 
silêncio (Crespo, 1996). 
 É durante o Renascimento, ainda no século XV, graças ao desenvolvimento 
das artes, das ciências e das técnicas, que o homem começa a pensar de novo em si 
como sujeito, fazendo renascer o pensamento grego, apesar das restrições religiosas 
existentes na época, que continuaram a imperar (André, Benavidès et Giromini, 2004). 
Já no século XVII, Descartes diz que a alma é distinta do corpo porque a alma é uma 
substância pensante e, não podendo o corpo pensar, este tem que ser material 
externo à pessoa (André, Benavidès & Giromini, 2004). No entanto, para Descartes, 
existe uma união substancial entre corpo e alma, que se situa num ponto específico no 
cérebro, onde afluem todas as partes do corpo por intermédio do sistema nervoso, 
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formando um sistema de informação perfeito que, através da experiência nos ensina a 
agir (André, Benavidès & Giromini, 2004). Apesar destes pensamentos, na prática o 
corpo continua a ser visto apenas como instrumento de trabalho, sendo dotado de 
técnicas no uso das mãos, na destreza e na força de forma a produzir o máximo 
possível (Rodrigues, 2008). 
 A Revolução Industrial, que tem início no final do século XVIII e início do XIX, 
vem alterar esta concepção de corpo-máquina, já que o corpo deixa de ser necessário 
na produção de um trabalho completo, passando a especializar-se em pequenos 
movimentos que fazem trabalhar a verdadeira máquina (Rodrigues, 2008). Ao deixar 
de ser capaz de produzir, por si só, um objeto completo, e de se especializar apenas 
numa parte do objeto, o corpo deixa de utilizar todos os seus membros, tornando-se 
cada vez mais inativo (Rodrigues, 2008). Para combater esta inatividade, que traz 
cada vez mais problemas às pessoas, os médicos começam a recomendar atividades 
diversas, como passeios e realização de exercícios e, também, atividades como a 
leitura e a música (André, Benavidès & Giromini, 2004). Este facto permite também 
que se comece a desenvolver um novo pensamento acerca do corpo e, assim, é em 
finais do século XVIII que, na Europa, o desenvolvimento da educação física se 
começa a fundamentar num discurso científico novo (Crespo, 1992). Os efeitos 
positivos da educação física sobre a atividade intelectual começaram então a ser 
cultivados:  

Se quereis cultivar a inteligência do vosso discípulo, cultivai as forças, que ele 
deve governar: exercitai continuamente o seu corpo, fazei-o robusto e sadio, para o 
fazeres sábio e racionável. Trabalhe, mova-se, corra, grite, agite-se. Seja homem pelo 
vigor, e brevemente o será pela razão. (Villeneuve, 1967 cit. in Crespo, 1992, p.170).  

Considerava-se que o exercício tinha a sua raiz na atividade do cérebro, o qual, 
pela mediação do sistema nervoso, dinamizava os músculos, os ossos e as 
articulações. Por esse motivo, o exercício constituía um meio excepcional de 
aperfeiçoamento do homem, afirmando-se como um elemento preponderante nas 
relações entre o ato e o pensamento (Crespo, 1992). 
 No século XX os campos de estudo sobre o corpo e a alma dispersam-se em 
três modelos distintos: i) a psicofisiologia e a neurologia dedicam-se ao estudo do 
cérebro e da inteligência; ii) a psicanálise, com a descoberta da inconsciência por 
Freud, dedica-se ao estudo da imagem do corpo numa dimensão tripla: o Real, o 
Simbólico e o Imaginário e; iii) a fenomenologia, que estuda o corpo e a vivência 
corporal em relação com o outro e com o mundo (André, Benavidès & Giromini, 2004). 
A concepção do corpo como lugar de transição da realidade psíquica foi largamente 
desenvolvida por Freud (Ciccone, 2000). O mesmo autor refere que a psicanálise 
destacou a forma como o sintoma corporal é determinado por um evento psíquico, um 
trauma psíquico que o corpo vai revelar. Merlau-Ponty (1945 cit. in Dantas, 2000), 
inspirado pela fenomenologia de Husserl, que estudou a forma como o sujeito vivencia 
o seu próprio corpo (André, Benavidès & Giromini, 2004), salienta que o corpo deve 
ser captado globalmente e não dividido entre polo sensitivo e polo motor, já que há 
uma correspondência global entre as capacidades perceptivas e motoras, citando o 
autor, “é graças a este sujeito motor que o corpo não é objeto, porque o movimento 
intencional é gerador do próprio espaço” (p. 243). Já mais tarde, em 1960, o mesmo 
autor (cit. in Dantas, 2000) refere que há uma intencionalidade corpórea pela qual 
temos consciência rigorosa do alcance dos nossos gestos e da espacialidade do 
nosso corpo, permitindo-nos estabelecer relações com o que nos rodeia. 
 Atualmente, no século XXI, assistimos a posições bem divergentes em relação 
ao corpo, encontrando, por um lado, cada vez mais difundido um pensamento de 
carácter fenomenológico que incentiva a indissolubilidade entre o corpo e a mente e, 
por outro lado, encontramos práticas em que o corpo é tratado como se fosse algo 
estranho a nós (Rodrigues, 2008). A disseminação de filosofias de outras culturas, 
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como as orientais, em que o corpo é o centro das atividades e do bem-estar, e de 
perspectivas psicoterapêuticas de raiz corporal, como a bioenergética, reforçam a 
ideia de que o corpo é parte integrante e complexa da personalidade (Rodrigues, 
2008). Por outro lado, está também cada vez mais disseminada a ideia de um corpo 
como capa, que tem que ser bela e cuidada, ainda que implique sacrifícios ao bem-
estar pessoal (Rodrigues, 2008). Como refere o autor “o corpo continua a ser um 
campo de batalha onde muitas concepções se apresentam e muitas vezes conflituam” 
(p.25).  
 
3.2 Fundamentos da Psicomotricidade 

Segundo Fonseca (2009), desde os tempos remotos é indiscutível a relação do 
corpo com as atividades culturais humanas e com a sobrevivência, estando esta 
relação na base mais antiga da Psicomotricidade. Esta, tem sido uma área científica 
marcada pela pluralidade (Martins, 2001), partindo dos conceitos históricos de 
exercício físico e ginástica médica (Fonseca, 2001) e baseada em determinados e 
variados modelos teóricos, nomeadamente da psicanálise, da fenomenologia, do 
cognitivismo, da neurologia e das abordagens sistémicas (Martins, 2001). Assim, em 
termos epistemológicos a Psicomotricidade encerra a história dos conceitos do 
exercício físico, da motricidade e do corpo e também o estudo causal e a análise de 
condições de adaptação e aprendizagem que tornam possível o comportamento 
humano (Fonseca, 2001). A Psicomotricidade é, deste modo, definida por Fonseca 
(2009) como “o campo transdisciplinar que estuda e investiga as relações e as 
influências recíprocas e sistémicas entre o psiquismo e a motricidade” (contracapa), 
sendo “baseada numa visão holística do ser-humano, encarando de forma integrada 
as funções cognitivas, sócio-emocionais, simbólicas e motoras, promovendo a 
capacidade de ser e agir num contexto psicossocial” (Fórum Europeu de 
Psicomotricidade, s/d). 

A Psicomotricidade coloca a atividade humana como um investimento global da 
personalidade, em que as modificações tónicas, as posturas e os movimentos são 
significantes de toda a história pessoal do indivíduo (Martins, 2001). Liotard (2000) 
refere que dar lugar ao corpo, à sensorialidade e à motricidade é permitir estimular os 
traços mnésicos dificilmente acessíveis através da linguagem verbal. Para Ballouard 
(2006) o corpo é objeto de desenvolvimento pessoal e fonte de prazer sempre 
renovado. Em continuidade, o prazer parece ter também uma função na produção de 
uma resposta comportamental adequada, durante o esforço muscular. Este facto é 
apresentado e explicado por Cabanac (2006), num estudo em que a consciência do 
corpo é fundamental. O autor considera que o cérebro usa o prazer para comparar as 
sensações provenientes das diferentes partes do corpo, quando despertadas pelo 
trabalho muscular, sugerindo, desta forma, que a atribuição de um significado a estas 
sensações hedónicas otimiza o resultado da performance muscular. 

Olhando agora a motricidade de um ponto de vista mais funcional, a 
organização da ação contém propriedades gerais que lhe dão coerência, já que as 
ações são, na sua maioria, sequencializadas e ocorrem num dado tempo, tendo o 
indivíduo a noção de que os objetos exigem ações apropriadas para os manipular 
(Fonseca, 2001). O movimento assume, assim, múltiplos aspectos, segundo Boscain 
(2003): i) instrumental ou funcional, como competência neuromotora e 
neuropsicológica, cognitiva, associada à integridade do sistema nervoso e à 
intencionalidade da ação; ii) expressivo, no sentido em que o movimento, de forma 
mais ou menos consciente, traduz atitudes e estados emotivos e; iii) comunicativo, 
quando o movimento se afirma como uma linguagem, traduzindo conteúdos do 
pensamento a diferentes níveis. Nesta linha de pensamento, podemos citar também 
Gardner (1994 cit. in Fonseca, 2001) destacando um dos 7 componentes da 
inteligência, por ele concebidos, sendo esta a inteligência quinestésico-corporal, 
definida pelo próprio como “o controlo do corpo, de objetos e de situações, envolvendo 



Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais 

Casa de Saúde da Idanha 

 

13 
 

movimentos globais ou movimentos delicados dos dedos, produzindo ações altamente 
diferenciadas para fins expressivos, expositivos ou intencionais” (p.23). 

Para o estudo da psicomotricidade é importante compreender também as 
relações entre o cérebro e o comportamento humano, tendo vindo a ser realizados 
inúmeros estudos com este fim, e tendo sido apresentados alguns modelos para tentar 
explicar esta relação (Fonseca, 2007). O referido autor destaca, de entre esses 
modelos, o Modelo Funcional de Luria, segundo o qual o cérebro humano é composto 
por três unidades funcionais básicas, possuindo cada uma delas uma função particular 
e cuja participação é necessária a qualquer tipo de atividade mental, quer no 
movimento voluntário e na elaboração práxica psicomotora quer na produção da 
linguagem falada ou escrita. As três unidades podem ser descritas da seguinte forma: 
i) a primeira unidade funcional regula o tónus e a função de vigilância, e nela estão 
implicados a medula, o tronco cerebral, o cerebelo e as estruturas talâmicas e sub-
talâmicas; ii) a segunda unidade funcional obtém, capta, processa e armazena 
informação vinda do mundo exterior, estando envolvidos nestas funções o córtex 
cerebral, o lobo parietal (táctilo-quinestésico), o lobo occipital (visual) e o lobo temporal 
(auditivo); iii) a terceira unidade funcional programa, regula e verifica a atividade 
mental e estão implicados, nesta unidade, o córtex motor, o córtex pré-motor e os 
lobos frontais (Fonseca, 2007). 

Para finalizar, vamos situar, de forma esquemática, as principais finalidades da 
Psicomotricidade, segundo Aucouturier, Darrault e Empinet (1986 cit. in Martins, 2001) 
e são elas: a comunicação; a criação, como capacidade de ação pessoal e 
transformadora; o acesso a um pensamento operatório e; a harmonização e 
maximização do potencial motor, cognitivo e afectivo-relacional. 

 
3.3 Psicomotricidade: as práticas que fundamentam a teoria 

Na prática, a Psicomotricidade pode ter três tipos de intervenção, a educação 
psicomotora, a reeducação psicomotora e a terapia psicomotora (André, Benavidès & 
Giromini, 2004). No primeiro tipo a intervenção é centrada no desenvolvimento das 
potencialidades, através da estimulação motora e psíquica, sendo dirigida a crianças, 
fornecendo-lhes as bases necessárias para as interações entre elas e o seu 
envolvimento, promovendo as suas aquisições corporais e as suas funções cognitivas 
(Bourger, 2000; André, Benavidès & Giromini, 2004). A reeducação psicomotora é 
dirigida a pacientes que sofreram alguma alteração em algumas das suas funções 
(espaciais, temporais, motoras, etc.) e visa restabelecer o uso dessas funções, 
estando as atividades e as técnicas corporais usadas dirigidas em relação direta com 
o problema/sintoma (Bourger, 2000; André, Benavidès & Giromini, 2004). Por fim, a 
terapia psicomotora distingue-se dos outros dois tipos de intervenção devido à sua 
posição teórica, que consiste em colocar os sintomas apresentados num quadro global 
de expressão patológica da personalidade (Bourger, 2000). Aqui, a psicomotricidade 
aplica-se, geralmente, a pacientes com alterações severas, tanto cognitivas como 
emocionais, incluindo pacientes psiquiátricos, demências, danos cerebrais, entre 
outros (Bourger, 2000; Rodríguez, 2002).  

A evolução da intervenção psicomotora apoia-se numa avaliação inicial global 
do paciente, avaliação esta que pode ser feita através de um exame psicomotor, 
composto por uma série de provas adaptadas à idade e às possibilidades do paciente 
e/ou uma observação informal, quando um exame estruturado for impossível e/ou para 
completar o exame realizado (Beck et al., 2004). Este exame permite avaliar o nível de 
desenvolvimento psicomotor, as dificuldades e as capacidades do paciente e observar 
as formas de relação que o indivíduo tem com o seu envolvimento (Beck et al., 2004). 
É através deste exame que o psicomotricista vai elaborar o plano terapêutico que 
define, de forma personalizada, os objetivos a atingir e as estratégias utilizadas para 
os alcançar (Beck et al., 2004).  
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As sessões de psicomotricidade podem ser realizadas individualmente ou em 
grupo, tendo cada um destes tipos de intervenção as suas vantagens (Aragón, 2007). 
Segundo a autora anteriormente referida, numa sessão individual o terapeuta tem uma 
maior disponibilidade para o paciente o que permite conhecê-lo melhor e realizar um 
trabalho mais profundo, para além de que se adequa melhor o ritmo de evolução do 
indivíduo e de participação na sessão. Já uma sessão em grupo é, de acordo com a 
mesma autora, mais estimulante e dinâmica, favorece a comunicação e permite ao 
indivíduo uma maior espontaneidade, já que se sente menos observado pelo 
terapeuta. 

O material usado na sessão pode ser muito diverso, desde colchões, bolas, 
balões, cordas, telas, instrumentos musicais, entre outros (Aragón, 2007). Este 
material pode ter um valor simplesmente instrumental ou um valor simbólico, isto é, o 
indivíduo necessita de uma experiência prévia com um certo material, necessita de o 
sentir no seu próprio corpo, nos seus sentimentos e emoções, para se projetar no e 
através do material, para redescobrir sentimentos e recordações (Rodríguez & 
Llinares, 2008). Para Lapierre (2005) a música é um elemento importante para ajudar 
a desinibição, para favorecer o ritmo e a expressão dinâmica, para favorecer as 
descargas agressivas, para acompanhar as relações afectivas e os momentos de 
relaxação. A nível corporal, e ainda segundo o mesmo autor, está o gesto, o 
movimento, a ação em si mesma e os seus objetivos conscientes, mas também as 
tensões tónicas que a acompanham e que lhe dão um conteúdo afectivo. Citando 
Martins (2001, p.37), “os nossos instrumentos de trabalho são constituídos pelos 
nossos próprios corpos, o espaço de relação, o espaço/sala, o tempo e ritmos da 
sessão e os vários objetos disponíveis”. 

Por fim, em relação à estrutura de uma sessão, ainda que esta varie de acordo 
com o tipo de intervenção proposto, os seus objetivos e também com a experiência 
pessoal do terapeuta, esta tem, geralmente, uma estrutura básica, constituída por um 
momento inicial de preparação, tanto a nível dos conteúdos a ser trabalhados como a 
nível corporal, um momento de desenvolvimento, ou momento principal, onde se 
aborda, através de diversas atividades o objetivo proposto para essa sessão, um 
momento de retorno à calma, onde se realiza técnicas várias de relaxação e, por fim, 
um momento de verbalização das experiências vividas (Aragón, 2007). 

 

4 Intervenção Psicomotora no Envelhecimento e Saúde Mental 

 
“Como sabemos, as actividades mental, emotiva e física andam de mãos dadas, e não 

devem ser dissociadas neste cômputo geral de preocupações”. 

Armando Moreno 
 

O idoso apresenta, muitas vezes, pluripatologia, deterioração cognitiva, 
perturbações afectivas, como a depressão, e deterioração na área psicomotora, 
alterações que se acentuam no idoso institucionalizado (Olave-Sepúlveda & Ubilla-
Bustamonte, 2011). Estes autores sugerem que uma intervenção em psicomotricidade 
se apresenta como uma intervenção integradora, sendo possível otimizar a 
capacidade funcional, o bem-estar mental e a autonomia do idoso. 
 Tuzzo e Mila (2008, cit. in Mila 2009, p.42) definem a gerontopsicomotricidade 
como “uma área de conhecimento da psicomotricidade que criou um conjunto de 
técnicas de intervenção a nível de promoção, prevenção, diagnóstico e terapêutico 
adequadas a uma abordagem integral de pessoas que se encontram envelhecidas ou 
no processo de envelhecimento”. A gerontopsicomotricidade consiste num conjunto de 
técnicas cujo objetivo é influenciar de maneira positiva a autonomia física e psicológica 
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do idoso, as competências pessoais, a cognição, a afectividade e a socialização, 
possibilitando a adaptação a novas situações da sua vida (Oliveira, 2009; Montañés & 
Krist, 2011). 
  A partir de programas de intervenção psicomotora adaptados ao idoso é 
possível estimular, segundo Olalla (2009) e Montañés & Kist (2011): 

 O controlo motor e a lateralidade;  

 A coordenação motora e o equilíbrio; 

 A adaptação e o ajustamento espácio-temporal; 

 A memória de curto e de longo prazo; 

 O sentido de ritmo; 

 A diversificação de movimentos; 

 A recuperação do prazer no movimento e no trabalho corporal; 

 A tomada de consciência do próprio corpo; 

 A compensação dos défices com as capacidades conservadas; 
 

Olalla (2009) destaca, como benefícios desta estimulação, a diminuição do 
medo de queda nos deslocamentos quotidianos, a diminuição do sentimento de 
entorpecimento e lentidão, o aumento da frequência e do prazer na interação com os 
outros, a diminuição dos níveis de angústia em relação às perdas e, por fim, a 
construção de uma imagem ajustada de si mesmo relativamente às suas capacidades 
e limitações. 

Segundo Rodriguez (2002) existem três tipos de intervenção com a população 
idosa, são elas: prevenção primária, com o objetivo de evitar que os défices 
associados à idade se desenvolvam ou se tornem patológicos; prevenção secundária, 
quando a pessoa tem já alguns défices, cognitivos ou funcionais, o objetivo é a 
reabilitação e o fornecimento de estratégias para um melhor funcionamento, 
compensando esses défices com capacidades conservadas e; prevenção terciária, 
quando o indivíduo tem já um diagnóstico estabelecido, sendo o objetivo principal dar 
à pessoa maior qualidade de vida, proporcionando-lhe prazer através do movimento, 
do trabalho corporal e das atividades lúdicas, atrasando a progressão da doença e 
mantendo a autonomia por um maior período de tempo. 

Como foi já referido anteriormente, as sessões podem ser realizadas em grupo 
ou individualmente. Rodríguez (2002) refere, relativamente a esta questão, que no 
caso de pacientes com deterioração cognitiva grave, acamados ou em cadeira de 
rodas, o mais adequado é realizar sessões individuais ou em pequenos grupos de três 
pessoas. 

 A elaboração das sessões deve ter em conta certos aspectos, para que sejam 
bem acolhidas por parte dos idosos (Montañés & Kist, 2011). Estes autores destacam 
a necessidade de se começar com exercícios simples, visto a maioria dos idosos não 
ter um bom conhecimento do seu corpo, e a necessidade de se introduzir de forma 
gradual as propostas mais criativas, já que esta população não tem o hábito de se 
expressar através do seu corpo. Salientam, ainda, que o contacto corporal só deve ser 
proposto depois de trabalhados os aspectos da comunicação não-verbal, como o 
espaço interpessoal, a mímica, os olhares e as posturas. Um papel relevante é dado, 
por estes autores, ao processo de verbalização final, de forma a favorecer o processo 
de desinibição. As atividades devem ter um nível de dificuldade que não gere 
demasiados erros por parte dos pacientes, de forma a evitar um esforço excessivo e 
permitindo a participação espontânea e sem receios (Rodríguez, 2002). No entanto, 
refere o mesmo autor, apesar de aparentemente simples, estas atividades devem 
cumprir uma série de objetivos já enumerados, permitindo aos pacientes aprender a 
trabalhar os seus défices, o seu estado de ânimo ou a sua funcionalidade, trabalhar as 
funções cognitivas, as habilidades sociais e os aspectos afectivos como a autoestima 
e a motivação. Todo este trabalho é realizado através de atividades como jogos 
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tradicionais, técnicas de relaxação, danças e recurso a outras disciplinas como 
musicoterapia, tai-chi ou expressão corporal, devendo-se evitar que os materiais 
usados pareçam demasiado infantis (Rodríguez, 2002). Salienta o autor que, com 
pacientes com um quadro demencial, as instruções das tarefas devem ser simples e 
concretas e as tarefas não devem exigir um ritmo de execução muito acelerado, de 
forma a permitir que o paciente trabalhe sem se cansar, tanto a nível físico como 
cognitivo. 

Aragón (2007) salienta o uso de técnicas de relaxação devido ao facto de, 
geralmente, os idosos apresentarem dificuldades na relaxação voluntária, sendo 
necessário regular a sua tonicidade, alcançando-se um equilíbrio psicofisiológico.  

A execução de movimentos lentos ajuda o sujeito a estimular o equilíbrio e a 
mudar as suas percepções e representações da dinâmica corporal e a manter um 
controlo por feedback ao longo de toda a ação, o que permite compreender um 
movimento desajustado e corrigi-lo no ponto necessário (Gorgy, 2001). As técnicas 
através de movimentos lentos, refere o autor, foram introduzidas na intervenção 
psicomotora com população idosa devido aos seus benefícios sobre a função da 
equilibração e sobre a adaptação postural, o que traz um ganho na redução do risco 
de quedas, frequentes nesta população. O medo das quedas é uma das maiores 
manifestações do idoso em relação às perdas físicas, medo que se agrava no caso de 
o idoso ter já sofrido uma queda com consequências maiores, tornando-se então 
numa fonte de angústia (Modange & Chaumont, 2001). Estes autores aludem ao facto 
de haver mesmo idosos que, após uma queda em que houve fractura, a marcha ficar 
limitada, não por factores físicos mas psicológicos, sentindo estes idosos a 
necessidade de ter sempre um ponto de apoio quando se deslocam. Assim, um 
trabalho com vista à prevenção de quedas é sempre importante quando se intervém 
com esta população. Neste caso, devem ser realizados exercícios que promovam a 
consciencialização corporal, a melhora do esquema corporal e o equilíbrio, alternando-
se exercícios na posição de sentado e de pé, sendo os percursos de obstáculos que 
incluam deslocamentos de diferentes formas ou sobre diferentes superfícies uma boa 
opção de atividade a realizar (Modange & Chaumont, 2001). 

A dança adaptada à população sénior é apresentada por Oliveira (2009) como 
uma prática psicomotora que possibilita a expressividade corporal do idoso, o aumento 
do nível de autonomia física e psicológica, a socialização e a capacidade de o idoso se 
adaptar a novas situações na sua vida. A autora aponta a dança adaptada à 
população sénior como um meio de educação, estimulação e reorganização das 
funções psicomotoras. A mesma autora realiza, com um grupo de idosos, uma 
atividade de uma hora e meia, uma vez por semana, onde se realizam atividades 
psicomotoras e dança adaptada. Alguns participantes deste grupo, com uma média de 
idades de 79 anos, escrevem que “ sentimos que trabalhamos a nossa memória, a 
atenção, as articulações”, “sinto-me a melhorar cada vez mais da minha depressão”, 
“melhorei também a lateralidade e a coordenação motora” e “as pessoas chegam 
tristes, deprimidas, com problemas de saúde. (…) Gradualmente vão mudando os 
seus pensamentos e as suas atitudes” (Oliveira, 2009, p.52).  

Valencia e colegas (2008) realizaram um estudo onde pretendiam avaliar o 
efeito de um programa combinado de treino de memória e psicomotricidade nas 
funções cognitivas, a curto prazo, de idosos. Para isso aplicaram um programa 
específico de treino de memória e psicomotricidade a um grupo de 49 idosos com 
média de idades de 70,5 anos, tendo como grupo de controlo 46 idosos com uma 
média de idades de 69,5 anos. Depois da intervenção, o grupo de intervenção 
apresentou melhores resultados nas tarefas relacionadas com a atenção e velocidade 
visuomotora, encontrando-se também diferenças significativas na prova de evocação 
imediata de uma lista de palavras, tendo o grupo de intervenção melhores ressultados. 
Estes autores referem que este tipo de intervenção se mostra útil para melhorar o 
rendimento cognitivo dos idosos, já que consideram que as diferenças encontradas 
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entre o grupo de intervenção e o grupo de controlo se devem à intervenção pois, a 
nível de características sociodemográficas, os grupos eram comparáveis.  

Também Olave-Sepúlveda e Ubilla-Bustamonte (2011) realizaram um estudo 
com o objetivo de avaliar os efeitos de um programa de estimulação psicomotora em 
idosos institucionalizados que apresentam deterioração cognitiva e depressão. No 
estudo avaliou-se, através de escalas específicas, o nível cognitivo e de depressão de 
11 idosos com uma média de idades de 80 anos. Estas avaliações foram realizadas no 
início e no final da intervenção, que teve um total de 21 sessões, com três sessões por 
semana, sendo que cada participante teve que participar, no mínimo, em 15 sessões. 
Estes autores concluíram que a intervenção foi benéfica no melhoramento do 
funcionamento cognitivo e na diminuição dos níveis de depressão dos pacientes, mas 
salientam que, abrangendo a psicomotricidade diversas áreas, não é possível 
especificar se foi a atividade motora, o trabalho cognitivo ou a socialização o factor 
predominante. 

A psicomotricidade para a terceira idade apresenta-se como um meio de 
intervenção essencial, com uma crescente procura social (Olalla, 2009), concedendo-
se, atualmente, uma especial atenção à intervenção baseada na mediação corporal 
como forma de estimulação cognitiva (Valencia et al., 2008). 

Relativamente à intervenção psicomotora na área da psiquiatria, Probst, 
Knapen, Poot e Vancampfort (2010) referem-na como uma terapia complementar que 
pode ser integrada em diversas abordagens terapêuticas, como sejam 
comportamentais, cognitivas ou terapias psicodinâmicas. Utilizando um conjunto de 
técnicas psicomotoras expressivas e de relaxação tem-se um objetivo base de mediar 
a procura da mudança de atitude do sujeito consigo próprio e consequentemente com 
os diferentes contextos onde atua e, ainda, a obtenção de uma melhor percepção 
corporal e o estabelecimento de relações entre emoções e corpo (Maximiano, 2004). 
Quando o paciente tem a oportunidade de organizar a sua extensão simbólica, através 
da criação de situações em que atue como protagonista ou através do uso de formas 
de comunicação menos usuais, como a comunicação a partir do tónus, posicionando-
se como sujeito, este facto permite-lhe uma reflexão sobre si (Albuquerque, 2010). 

André, Benavidès e Giromini (2004) distinguem três tipos de abordagens 
corporais na intervenção em psiquiatria: abordagem psicossensorial, abordagem 
através de técnicas expressivas e abordagem através de atividades perceptivo-
motoras. As primeiras baseiam-se numa exploração introspectiva da sensorialidade, 
apoiando-se na estimulação sensorial e enquadra-se aqui técnicas de relaxação, 
massagem com diversos materiais e hidroterapia (André, Benavidès & Giromini, 2004). 
Relativamente às técnicas expressivas, estas destacam o uso do movimento e do 
gesto como meio de comunicação simbólica e podem ser realizadas através de dança, 
mímica e dramatizações, modelagem, pintura, entre outras (André, Benavidès & 
Giromini, 2004). Por fim, a abordagem através de atividades perceptivo-motoras 
baseia-se na dinâmica do movimento, em atividades que põem em jogo o corpo com 
vista a intervir sobre o envolvimento, atividades lúdicas e desportivas, como técnicas 
de yoga e tai-chi ou percursos psicomotores (André, Benavidès & Giromini, 2004). 

É necessário, na intervenção em saúde mental, ter em consideração aspectos 
importantes que devem ser trabalhados: a expressão e regulação de emoções, o 
aumento da tolerância à frustração, reduzir o comportamento impulsivo, a orientação 
face à realidade, melhorar a interação social, a aprendizagem de limites, o aumento da 
autoconfiança, melhorar a percepção corporal e a auto-percepção, a exploração da 
vida social e emocional e providenciar uma melhor introspecção relativamente aos 
conflitos psíquicos (Probst et al., 2010). Maximiano (2004) salienta, ainda, a 
importância do uso da palavra quando se trabalha com pacientes psiquiátricos, pois 
esta atribui um significado às sensações vividas durante a sessão. 

Finalmente, relativamente ao número de psicomotricistas a trabalhar nesta 
área, em Portugal, encontravam-se, segundo a Rede de Referenciação de Psiquiatria 
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e Saúde Mental (Direcção-Geral da Saúde, 2004), um técnico de psicomotricidade no 
Centro Hospitalar da Cova da Beira (Covilhã-Fundão), um no Hospital Miguel 
Bombarda, um no Hospital S. Bernardo e um no Hospital Fernando Fonseca. Nas 
Instituições Religiosas encontramos 7 técnicos de psicomotricidade a trabalhar com as 
Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus.  

 

Parte II – Atividades de Estágio 

5 Caracterização da Instituição 

5.1 História, missão e valores 

A Casa de Saúde da Idanha é uma Instituição Particular de Solidariedade 
Social localizada no concelho de Sintra, freguesia de Belas, pertencente à 
Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus (IHSCJ-CSI, s/d). 

A Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus foi 
fundada em 31 de maio de 1881 em Ciempozuelos, Madrid, sob o impulso de Bento 
Menni, um religioso da Ordem de S. João de Deus, Maria Josefa Récio e Maria 
Angústias Giménez e surgiu como resposta a uma situação de abandono no campo da 
saúde e exclusão social das mulheres catalogadas como doentes mentais na época 
(Observatório Hospitaleiro de Reabilitação [OHR], 2005). Desde a sua fundação, um 
dos principais objetivos desta Congregação é o de proporcionar às pessoas que 
acolhe uma assistência e cuidados de saúde integrais (OHR, 2005), tendo como 
principais aspectos ligados à sua missão a hospitalidade concebida como atenção 
integral e pessoal, a concepção cristã da vida e da pessoa humana e a opção 
preferencial pelo mundo do sofrimento psíquico (IHSCJ, 2010). A sua missão no 
campo da saúde desenvolve-se através da oferta de serviços para pessoas com 
perturbações mentais, deficientes físicos e psíquicos e, ocasionalmente, pessoas com 
outras patologias, segundo as necessidades dos diversos lugares e a evolução dos 
tempos (IHSCJ-CSI, s/d).  

O Modelo Assistencial desta Congregação une a ciência e a humanização, 
assentando numa concepção integral e dinâmica da pessoa e num conceito global de 
saúde que contempla e articula de forma adequada as dimensões bio-psico-sociais, 
espirituais, éticas e religiosas, que se integram em padrões de tratamento 
personalizados (OHR, 2005; IHSCJ, 2010). O cumprimento destes padrões pressupõe 
uma abordagem interdisciplinar, com o contributo dos conhecimentos de profissionais 
de diferentes especialidades na elaboração de planos terapêuticos adaptados às 
necessidades de cada pessoa (IHSCJ, 2010). O Modelo Assistencial abrange a 
prevenção, o tratamento e a reabilitação, três etapas nas quais é possível incidir na 
patologia ou défices e suas consequências (IHSCJ, 2010). 

Um dos mais importantes critérios orientadores da missão da Congregação 
prende-se com o facto de todas as pessoas implicadas nesta obra – utentes, 
familiares, colaboradores, pessoas em formação, voluntários e religiosas – formarem a 
comunidade hospitaleira, formando um tecido relacional e partilhando um mesmo 
espírito hospitaleiro e os mesmos valores, solidários, participativos e cooperativos 
(IHSCJ, 2010). O estilo organizacional das Instituições desta Congregação desenvolve 
a corresponsabilidade de todos os que aí trabalham e promove o crescimento de cada 
colaborador no desempenho das suas funções e na compreensão da sua intervenção 
de modo cooperativo (IHSCJ, 2010). Pretende também transmitir e cultivar em todos 
os profissionais, e em especial aos de recente admissão, a identidade e cultura 
hospitaleiras, dedicando um empenho especial à formação nesta área (IHSCJ, 2010). 
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A identidade e cultura hospitaleiras apresentam-se com valores específicos que 
definem esta Instituição e são fundamentais para o desenvolvimento da sua missão, 
são eles: a sensibilidade em relação aos excluídos; o serviço aos doentes e 
necessitados; o acolhimento libertador, no sentido em que, ao acolher a pessoa que 
requer assistência, se pretende a sua reabilitação de forma a que ela possa realizar o 
seu projeto pessoal; a saúde integral, seguindo as indicações da Organização Mundial 
de Saúde, realizando uma abordagem existencial que inclui todas as dimensões da 
pessoa e procura a sua harmonia; a qualidade profissional; a humanidade na atenção; 
a ética em toda a atuação e; a consciência histórica, conhecendo os Fundadores, a 
sua vida e o contexto em que nasce esta obra e tendo consciência que este projeto, 
em que estamos integrados, foi possível graças ao trabalho que outros realizaram 
antes e que agora somos os seus responsáveis (IHSCJ, 2010) 

A Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus tem 
representação em 27 países da Europa, América, África e Ásia (IHSCJ, 2010). Em 
Portugal a Congregação está presente desde 1894 e tem atualmente 12 
estabelecimentos de saúde, 8 deles no Continente e 4 nas Regiões Autónomas da 
Madeira e dos Açores, possuindo ao todo cerca de 2800 camas de internamento 
(IHSCJ-CSI, s/d). De acordo com a missão específica da Congregação as suas áreas 
de intervenção englobam a psiquiatria, geriatria e psicogeriatria, deficiência mental, 
dependências e reabilitação social (IHSCJ-CSI, s/d). A intervenção nestas áreas 
insere-se no domínio da promoção da saúde e prevenção primária, secundária e 
terciária (IHSCJ-CSI, s/d). 

A Casa de Saúde da Idanha é o primeiro Centro Assistencial da Congregação 
em Portugal e foi fundada em 1894 por S. Bento Menni, tendo como principais 
objetivos a prevenção, tratamento e reabilitação de pessoas no âmbito da Saúde 
Mental e Psiquiatria e seguindo sempre o Carisma Hospitaleiro (IHSCJ – CSI, s/d). 

 
5.2 Caracterização da população atendida e dos serviços prestados 

A Casa de Saúde da Idanha possui diversos serviços de internamento com 
características específicas, bem como serviços de consultas externas, de psiquiatria e 
psicologia. Para internamento a instituição tem capacidade para acolher cerca de 500 
utentes, distribuídos pelas diferentes unidades existentes na instituição e de acordo 
com as características específicas de cada utente (IHSCJ-CSI, s/d). Há que salientar 
que grande parte dos utentes é do género feminino, visto que a abertura de vagas 
para utentes do género masculino ocorreu apenas há alguns anos. 

Dentro da Casa de Saúde existem três diferentes tipos de valência, uma de 
Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental, uma de Psiquiatria, e outra de 
Psicogeriatria, estando esta última dividida em psicogeriatria e gerontopsiquiatria, 
consoante a etiologia da perturbação (IHSCJ - CSI, s/d). Cada uma dessas valências é 
composta por diversas unidades, diferindo estas no grau de autonomia dos utentes, e 
indo desde unidades de curto internamento, com incidência ligeira da patologia, até 
unidades de longo internamento com incidência profunda da patologia no utente 
(IHSCJ – CSI, s/d). O nível de autonomia está diferenciado em quatro grupos por nível 
de apoio necessário, são eles: apoio extenso A+ - indivíduos que após período de 
treino vivem com supervisão semanal diária em tempo parcial, realizam os seus 
cuidados de higiene e vestuário, as tarefas domésticas, compras no exterior, gerem 
dinheiro e têm padrões adequados de comportamento e relacionamento interpessoal; 
apoio extenso A – indivíduos que necessitam continuamente de treino/apoio, contam 
com a presença de auxiliares de ação médica durante o dia e com a ronda de 
supervisão durante a noite, realizam os seus cuidados de higiene e vestuário, algumas 
tarefas domésticas, utilizam serviços da comunidade apenas com supervisão, gerem 
de modo elementar o dinheiro e possuem padrões de comportamento e 
relacionamento interpessoais socialmente aceitáveis; apoio extenso B – indivíduos que 
necessitam de apoio 24 horas por dia, incluindo o de enfermagem e de auxiliares de 
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ação médica, realizam com supervisão algumas atividades de vida diária como 
alimentação, higiene e vestuário e apresentam dificuldades ao nível do 
comportamento e relacionamento interpessoal; e apoio Generalizado – indivíduos que 
necessitam de apoio muito intenso durante 24 horas por dia, sendo-lhes prestados 
cuidados pessoais, apoio na mobilidade, ações de conforto, facilitação do 
relacionamento interpessoal e adequação de comportamentos (Loureiro, Paiva, 
Asseiceiro, Morais, Henriques & Ribeiro, 2010). 

Assim, temos ao todo 16 unidades: duas unidades de curto internamento, até 
um mês e meio, de casos agudos, onde o tipo de patologias mais comuns são as 
perturbações de humor e da ansiedade, assim como diversos tipos de psicoses e cujo 
objetivo é o controlo de sintomatologia, adoptando uma reabilitação intensiva; duas 
unidades de Psiquiatria de incidência moderada, de longo internamento, até ao fim da 
vida; uma unidade de Psiquiatria de incidência profunda, de longo internamento, onde 
a patologia mais comum é a esquizofrenia; uma unidade de Dificuldade Intelectual e 
Desenvolvimental de incidência profunda, de longo internamento; duas unidades de 
Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental de incidência moderada, de longo 
internamento; seis unidades de Psicogeriatria de longo internamento, sendo que em 
duas destas unidades as utentes têm um elevado nível de dependência e nas quatro 
restantes são semi-dependentes, nas atividades de vida diária; uma unidade de 
Gerontopsiquiatria e Reabilitação Cognitiva, de médio internamento, até 3 meses, e 
onde as patologias mais comuns são as demências; e uma unidade de Média Duração 
e Reabilitação, que pode receber pessoas adultas, desde os 18 anos, com défices 
relacionados com eventos neurológicos, principalmente Acidentes Vasculares 
Cerebrais. Para além das unidades de internamento referidas existe ainda uma 
Unidade de Cuidados Paliativos, quatro residências de vida autónoma, que existem 
fora do espaço físico da Casa de Saúde da Idanha, e 4 residências de vida protegida, 
dentro do espaço físico da CSI, nas quais as utentes têm autonomia suficiente para 
cuidarem do local onde vivem, necessitando apenas de apoio parcial, em atividades 
de vida diária mais complexas, como a preparação de refeições (Loureiro, Paiva, 
Asseiceiro, Morais, Henriques & Ribeiro, 2010). 

Os utentes são encaminhados para a CSI pelo médico de família ou pelo 
profissional que os acompanha em consultas externas na CSI, sendo então avaliados 
por um enfermeiro que os dirige para a unidade mais adequada às suas necessidades. 
Posteriormente, já na unidade, o utente é avaliado pelos diversos profissionais de 
forma a definir-se o plano de intervenção individual.  

A instituição oferece aos seus utentes uma diversidade de serviços, prestados 
por equipas multidisciplinares e que visam o bem-estar físico e emocional das pessoas 
a quem se destinam (IHSCJ – CSI, s/d). Entre estes serviços temos os serviços 
técnico-assistenciais – serviços médicos, de enfermagem, de psicologia, serviço 
social, serviço de nutrição, de terapia ocupacional e terapia da fala, de reabilitação 
psicomotora e recreação terapêutica e o serviço de recursos humanos – os serviços 
sócio-terapêuticos – sala de cinema, cafetaria, salão de cabeleireiro, bazar e ginásio – 
e ainda outros serviços diversos – serviço pastoral da saúde e humanização, de 
voluntariado, serviços administrativos, serviço de recepção e acolhimento e de apoio 
geral (IHSCJ – CSI, s/d). Todos estes serviços são prestados em estruturas 
assistenciais, as unidades anteriormente referidas e em estruturas de reabilitação – as 
residências de vida protegida, as unidades de vida autónoma, ateliês de atividades 
produtivas e criativas, sala de snoezlen, sala de softplay, ginásio, tanque terapêutico, 
salas terapêuticas e um complexo de piscinas fora do espaço físico da casa de saúde 
(IHSCJ – CSI, s/d). 
 Os ateliês de atividades têm como objetivos principais promover a autonomia 
através de atividades ocupacionais significativas para cada utente, desenvolver 
competências pessoais e sociais e manter hábitos de trabalho anteriores. Assim 
existem diversos ateliês com atividades tão variadas como bordados, cozinhados, 
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produção musical, artes decorativas, empalhamento de cadeiras, produção de 
bijutarias, entre outras atividades proporcionada pelos vários ateliês (IHSCJ – CSI, 
s/d). 
 A sala de snoezlen e a sala de softplay destinam-se a terapias de cariz 
sensorial, tendo como objetivos a estimulação sensorial, o relaxamento global do 
utente, a melhoria da relação interpessoal e a proporção de espaços de lazer que o 
utente possa explorar livremente, beneficiando a sua autonomia pessoal (IHSCJ – 
CSI, s/d). 
 O ginásio é um espaço amplo, que dispõe de diversas máquinas de treino 
desportivo e materiais diversos como cordas, colchões, bolas de várias dimensões, 
arcos, bancos suecos, steps, entre outros. 
 O tanque terapêutico e o complexo de piscinas têm como objetivo a 
reabilitação em meio aquático, tendo esta duas vertentes. Com a vertente da 
hidroterapia, que se desenvolve no tanque terapêutico dentro da CSI, pretende-se 
reduzir a ansiedade do utente, favorecer o relaxamento e a interação pessoal através 
de atividades mais lúdicas e proporcionar uma adaptação ao meio aquático, dispondo 
este espaço de materiais diversos, como os rolos flutuadores, colchões de esponja, 
cintos flutuadores, bolas, pranchas, jogos de encaixe com números, letras e formas 
geométricas e arcos com peso, de forma a irem ao fundo. A vertente da natação 
adaptada, que se desenvolve no complexo de piscinas de Mira-Sintra, pretende 
desenvolver uma preparação com vista à participação em provas e eventos 
desportivos de natação adaptada (IHSCJ – CSI, s/d). 
 As salas terapêuticas são salas adaptadas aos diversos serviços, existindo 
uma sala adaptada para a reabilitação física, onde intervêm os fisioterapeutas, e salas 
terapêuticas adaptadas à realização das atividades de terapia ocupacional, 
psicomotricidade e atividades desenvolvidas pelos voluntários ou outros técnicos, 
onde existem diversos materiais como colchões, bolas, instrumentos musicais, 
materiais de pintura e dispõem também de uma mesa e cadeiras. 

Dentro das estruturas de reabilitação considera-se também a POLISERCOOP, 
cooperativa especializada na formação profissional e que tem como objetivo inserir 
sócio-profissionalmente os utentes que se encontram em processo de 
desinstitucionalização (IHSCJ – CSI, s/d). 

Para o bom funcionamento e organização da Casa de Saúde, e para todo o 
apoio necessário aos utentes é necessária uma equipa multidisciplinar que trabalhe de 
forma integrada. Assim, dentro desta equipa multidisciplinar da Casa de Saúde da 
Idanha contam-se quatro psicólogos, três terapeutas ocupacionais, uma 
psicomotricista, um grande número de enfermeiros distribuídos pelas diversas 
unidades, médicos psiquiatras, quatro fisioterapeutas, um médico de medicina geral, 
um neurologista em part-time, um auxiliar de fisioterapia, uma terapeuta da fala, uma 
educadora social, uma engenheira social, três assistentes sociais, um professor de 
educação física e ainda um elevado número de auxiliares e voluntários, assim como 
de pessoal referente aos serviços administrativos e recursos humanos da Instituição. 

Em relação à estrutura física da Casa de Saúde da Idanha, esta é constituída 
por 4 edifícios, sendo um deles o original e outros três mais recentes. O edifício 
original, onde existiam anteriormente todas as valências atualmente inseridas nos 
novos edifícios, apenas engloba hoje em dia as residências de vida protegida, a 
Unidade de Cuidados Paliativos e a Unidade de Dificuldade Intelectual e 
Desenvolvimental de incidência moderada, que será futuramente convertida num 
museu com pertences e informação histórica de toda a instituição e da própria 
Congregação onde esta está inserida.  

Os três edifícios mais recentes são distinguidos externamente não só pela sua 
posição mas também pelas cores associadas nas suas paredes externas. Temos 
assim o edifício de cor amarela, numa posição central em relação aos outros dois 
edifícios, sendo este o edifício principal da instituição, onde se encontra a entrada 
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principal e a recepção. Este edifício tem 4 pisos, um piso mais inferior destinado a 
algumas estruturas de apoio como farmácia, armazém, rouparia, lavandaria, vestiário 
e refeitório dos colaboradores, bem como algumas das estruturas de reabilitação como 
o ginásio e as salas de snoezlen e softplay. No rés do chão, onde se encontra a 
entrada principal e a recepção, situa-se também uma sala de formação, a cafetaria e 
os ateliês de atividades produtivas e criativas. No primeiro piso encontram-se as duas 
Unidades de Psiquiatria de incidência moderada e no segundo piso temos a Unidade 
de Psiquiatria de incidência profunda e a Unidade de Dificuldade Intelectual e 
Desenvolvimental também de incidência profunda. A estrutura das quatro unidades é 
semelhante possuindo uma sala de estar comum a todos os utentes, casas de banho, 
um gabinete técnico, uma enfermaria, diversos quartos com duas a três camas cada e 
um refeitório por piso.  

Um outro edifício, de cor verde, é constituído por quatro pisos, sendo o rés do 
chão reservado a gabinetes e salas de apoio técnico e diretivo e ainda uma capela 
onde decorrem as missas. O primeiro piso é destinado à secretaria e ao serviço de 
medicina física e reabilitação, onde se encontra o tanque terapêutico e diversas salas 
de intervenção. No segundo piso estão situadas três das unidades de Psicogeriatria de 
médio internamento, situando-se as outras três no terceiro piso. No último piso, temos 
a Unidade de Média Duração e Reabilitação e a Unidade de Gerontopsiquiatria e 
Reabilitação Cognitiva.  

Por fim, temos o edifício cor de laranja, edifício este que é independente dos 
outros e está dividido em três pisos. O piso 0 é destinado essencialmente às consultas 
externas e também a algumas consultas internas, sendo constituído por vários 
gabinetes médicos de diferentes especialidades e podemos também encontrar neste 
piso um bar e um ginásio. No primeiro e no segundo piso funcionam as duas unidades 
de curto internamento de casos agudos, existindo também Quartos de Observação 
equipados com câmaras de vigilância, utilizados em situações onde é necessário 

conter a pessoa e mantê-la sob vigilância. Futuramente, no segundo piso irá funcionar 

uma unidade de internamento para jovens e adolescentes. 
 

6 Reabilitação Psicomotora na Casa de Saúde da Idanha 

 
A Casa de Saúde da Idanha dispõe do serviço de um Psicomotricista desde 

2005, contando com uma profissional que presta apoio nas áreas da Psiquiatria, 
Gerontopsiquiatria e Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental, nas unidades da 
instituição e nas consultas externas.  

Relativamente à tipologia da intervenção, é adaptada às necessidades dos 
utentes, podendo ocorrer individualmente ou em grupo, em diferentes espaços 
terapêuticos como o ginásio, o tanque terapêutico, as salas de snoezlen e softplay e 
as salas terapêuticas existentes nas unidades. 

Os instrumentos de avaliação utilizados na CSI, na área da psicomotricidade, 
consistem na Bateria Psicomotora de Vítor da Fonseca, adaptada para população 
idosa, e que irá ser descrita, mais à frente, neste relatório, uma Ficha de Avaliação do 
Comportamento na Sessão, adaptada de Lesniewska (2000), que avalia diversos 
aspectos do comportamento durante as atividades, como a vigilância, a coerência, a 
iniciativa, a cooperação, a interação, a compreensão das instruções, entre outros. A 
Observação Psicomotora é, também, realizada, como forma de avaliação 
complementar aos restantes instrumentos. Nas consultas externas e na intervenção 
em psiquiatria é frequentemente utilizado o Mapeamento de Tensões, que permite ao 
utente identificar, numa imagem do corpo, as zonas em que sente mais e menos 
tensão, colorindo-as de vermelho, amarelo ou verde, correspondendo o vermelho a 
maior tensão e o verde a menor tensão. Quando a intervenção se realiza em meio 
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aquático, para fazer a avaliação é utilizada uma Grelha de Observação de 
Comportamentos em Meio Aquático, que compreende aspectos como o controlo 
respiratório, as entradas e saídas da piscina, o equilíbrio vertical e horizontal, a 
propulsão e a imersão. Passar-se-á, também, a utilizar o Exame Geronto-Psicomotor, 
que está ainda em fase de adaptação à população portuguesa. A Folha de Avaliação 
da Bateria Psicomotora adaptada aos idosos, a Ficha de Avaliação do Comportamento 
na Sessão adaptada de Lesniewska, a Grelha de Observação de Comportamentos em 
Meio Aquático e o Exame Geronto-Psicomotor encontram-se em anexo (Anexo I). 

A psicomotricista da CSI participa, igualmente, ao longo do ano, na 
organização das diversas atividades, passeios e jogos que se realizam no exterior ou 
no interior da Casa de Saúde, onde participam diversas instituições. 

As atividades de estágio decorreram, maioritariamente, na Unidade de 
Gerontopsiquiatria e Reabilitação Cognitiva, onde foram acompanhados casos em 
sessões individuais, nas Unidades de Psicogeriatria, onde se realizaram sessões em 
grupo e na Unidade de Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental, onde foi 
acompanhado um caso em sessões individuais e onde se realizaram também sessões 
em grupo.  

A Unidade de Gerontopsiquiatria e Reabilitação Cognitiva, também 
denominada Unidade Maria Josefa, para além das características referidas 
anteriormente, tem como objetivos promover uma assistência integral a pacientes 
idosos com doença psiquiátrica, potenciar a autonomia e a integração social dos 
indivíduos através de estimulação e reabilitação cognitiva e intervir junto da família 
enquanto entidade de cuidados (Pombo, 2008). Esta Unidade tem uma lotação de 25 
camas, sendo 10 delas dirigidas ao internamento de doentes para alívio do cuidador e 
as restantes para doentes com vista ao controlo de sintomas físicos e psíquicos 
derivados da doença (Pombo, 2008). 

A Unidade de Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais onde decorreram 
as atividades de estágio denomina-se Unidade S. João de Deus e as utentes desta 
Unidade necessitam de um nível de apoio Extenso B (Loureiro, Paiva, Asseiceiro, 
Morais, Henriques & Ribeiro, 2010). A intervenção no âmbito da deficiência mental tem 
os seguintes objetivos: identificar características e necessidades da população; 
promover respostas diferenciadas; desenvolver competências; adaptar os factores 
envolventes (espaços físicos, recursos humanos e materiais e procedimentos); 
promover a formação contínua; fomentar a ligação ao exterior e estabelecer parcerias 
(IHSCJ, 2007). 

As Unidades de Psicogeriatria onde estavam integradas as utentes que 
beneficiaram de intervenção psicomotora visam prestar apoio integrado a utentes com 
mais de 65 anos, semi-dependentes nas atividades de vida diária, cujas patologias 
são, maioritariamente, demências, psicoses e dificuldade intelectual e 
desenvolvimental. Os principais objetivos destas unidades são: promover uma 
assistência integral, prestando cuidados globais humanizados; potenciar a autonomia 
das pessoas, através de estimulação e reabilitação cognitiva, com vista à preservação 
de funções e retardar, tanto quanto possível, a sua deterioração e; proporcionar o 
máximo bem-estar, aumentando a qualidade de vida (Seixas, 2008). 

Assim, as atividades desenvolvidas no âmbito do estágio em reabilitação 
psicomotora tiveram também em conta os objetivos específicos que cada unidade de 
internamento se propõe alcançar. 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9h30-10h30  Intervenção 
em Meio 
Aquático 

Grupo 
Psiquiatria 

Intervenção 
em Meio 
Aquático 

 

  

10h30-11h30  Grupo DID  

11h30-12h30      

12h30-13h30      
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13h30-14h30      

14h30-15h30 Reunião de 
Equipa 

Intervenção 
Individual 

 Intervenção 
Individual 

 

  

15h30-16h30 Grupo 
Psicogeriatria 

 Grupo 
Psicogeriatria 

Reunião 
com o 

Orientador 16h30-17h30     

Figura 1. Horário das atividades de estágio 

 

7 Caso de Estudo - individual 

 

7.1 Dados de vida 

 Os dados de vida da utente foram recolhidos através da leitura e análise do seu 
processo e através de recolha informal de informação, durante as sessões com a 
utente. 

A utente R. nasceu a 27 de novembro de 1933, tendo 78 anos de idade. É 
natural da freguesia de Vascões, no concelho de Viana do Castelo. Aí viveu até aos 15 
anos com os avós, estando a mãe em Lisboa e tendo o pai falecido. A utente tem sete 
irmãos, cinco do género feminino e dois do género masculino, sendo a utente a 
terceira da linha. Aos 15 anos mudou-se para Lisboa, trabalhando como doméstica em 
casa da senhora onde vivia. Aos 18 anos nasceu a sua primeira filha, continuando a 
viver, as duas, na casa onde a utente trabalhava. Casou aos 31 anos, passando então 
a viver com o marido, tendo o seu segundo filho aos 33 anos. A utente refere que 
sofreu, várias vezes, maus tratos por parte do marido, que é alcoólico.  

Trabalhou toda a vida como doméstica, até 1997, ano em que foi submetida a 
uma operação a um aneurisma. A utente R. não sabe ler nem escrever, embora este 
seja um dos seus maiores desejos. 

A mãe da utente faleceu há 3 anos, com 99 anos, referindo a utente que este 
foi um momento de grande tristeza e dor. Cerca de dois meses antes do momento do 
internamento na CSI a utente e o marido mudaram de casa, indo morar para a casa da 
falecida mãe da utente, também em Lisboa.  

Na Casa de Saúde da Idanha a utente recebe visitas diárias da nora, que 
trabalha na CSI, semanais ou quinzenais do marido e, por vezes, recebe também 
visitas dos filhos e do neto de 4 anos.  

 
7.2 História Clínica 
 A utente encontrava-se internada na Unidade de Gerontopsiquiatria e 
Reabilitação Cognitiva, que tem por nome Unidade Maria Josefa, sendo esta uma 
unidade de curto internamento, até 3 meses, e que, relativamente ao nível de apoio 
que os utentes necessitam, se inclui no grupo de apoio Extenso B, cujas 
características foram já descritas.  
 Os dados referentes à história clínica da utente foram recolhidos através da 
leitura e análise do seu processo. Neste processo encontram-se, para além dos dados 
médicos, relatórios diários dos enfermeiros da unidade e relatórios dos profissionais, 
psicólogos e outros terapeutas, realizados aquando da entrada da utente na unidade 
em que está internada. 
 No ano de 1997 a utente deu entrada nas urgências hospitalares com uma 
hemorragia subaracnóideia, sendo operada a um aneurisma. Em 2004 realizou uma 
Tomografia Axial Computorizada Crânio-Encefálica, que revelou uma atrofia cortical 
frontal à direita.  
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Em 2006 foi enviada pelo médico de família para uma consulta externa de 
psiquiatria na Casa de Saúde da Idanha com sinais de angústia depressiva e 
dificuldades cognitivas.  

A utente foi admitida para internamento na Casa de Saúde da Idanha, na 
Unidade de Gerontopsiquiatria e Reabilitação Cognitiva, a 14 de setembro de 2011, 
sendo diagnosticada com um episódio de depressão severa sem sintomas psicóticos 
(F.32.2 na classificação do International Classification of Diseases-10 - ICD-10), sendo 
o episódio descrito como um episódio de depressão major. 

Na consulta inicial os filhos da utente referem que, nos últimos dois meses 
antes do internamento, a utente se encontrava agitada e desorganizada, sobretudo no 
que diz respeito às atividades de vida diária. Este período de tempo corresponde ao 
que a utente refere ter mudado de habitação. Nos dias que antecederam o 
internamento a utente apresentou agressão verbal e física face ao marido e aos filhos. 
Não obstante, o internamento foi bem aceite por parte da utente e do marido que, 
referem os filhos, tem dificuldade em aceitar a doença da utente. Nesta primeira 
consulta a enfermeira presente refere, no relatório, que a utente apresentava um 
discurso desadequado, manifestamente desinibido e sem qualquer crítica. Refere 
também que a utente se mostrou orientada no espaço e parcialmente orientada no 
tempo. Este é o primeiro internamento da utente num serviço de Gerontopsiquiatria.  

Uma semana depois do dia de internamento foi aplicado, pela equipa de 
enfermagem, o Índice de Barthel. Este é um instrumento de avaliação das atividades 
básicas de vida diária, composto por 10 destas atividades e apresentando cada uma 
entre dois a quatro níveis de dependência, com a pontuação 0 a corresponder à 
dependência total e as pontuações 5, 10 ou 15 a corresponder à independência de 
acordo com níveis de diferenciação (Sequeira, 2010). A cotação global deste índice 
varia entre 0 e 100, correspondendo as pontuações 20-30 a um nível de dependência 
de severamente dependente, as pontuações 40-55 a moderadamente dependente, as 
pontuações 60-89 a um nível ligeiramente dependente e as pontuações 90-100 a um 
nível independente (Sequeira, 2010). A utente R. obteve uma pontuação de 85, o que 
corresponde ao nível ligeiramente dependente para as atividades básicas de vida 
diária. 

Foi também aplicado à utente, pela psicóloga, o Mini Exame do Estado Mental, 
no qual a utente obteve uma cotação total de 15 pontos. Este é um instrumento de 
avaliação cognitiva que permite o despiste de défice cognitivo de acordo com o grau 
de escolaridade, composto por uma série de questões agrupadas em 7 categorias: 
orientação temporal, orientação espacial, atenção e cálculo, registo e recordação de 
palavras, linguagem e capacidade visuoconstrutiva, que avaliam funções cognitivas 
específicas como orientação, memória, atenção, linguagem e capacidade construtiva 
visual. Em relação à cotação, é atribuído um ponto a cada tarefa realizada com 
sucesso, e a pontuação final varia entre 0 e 30 pontos (Sequeira, 2010). A pontuação 
da utente indica-nos, de acordo com os níveis de corte de Sequeira (2010) para a 
população portuguesa, um défice cognitivo. 

 
Diagnóstico do caso em estudo: Depressão 

 A Organização Mundial de Saúde refere que a depressão major tem uma 
prevalência de entre 2% a 4% nas pessoas com mais de 65 anos de idade (Woodford, 
2009). De acordo com a classificação do ICD-10 (2010) os indivíduos com um 
diagnóstico de depressão severa mostram, geralmente, uma marcada perda de 
autoestima e pensamentos de desvalorização e culpabilização, estando também 
usualmente presentes ideias suicidas e alguns sintomas somáticos. Segundo os 
critérios do DSM-IV (APA, 2002) a depressão major define-se como humor deprimido 
ou perda marcada do interesse durante grande parte do tempo num período de mais 
de duas semanas e inclui ainda alguns sintomas vegetativos e cognitivos. De entre os 
sintomas vegetativos pode encontrar-se a perda de peso e do apetite, a 



Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais 

Casa de Saúde da Idanha 

 

26 
 

insónia/hipersónia, a perda de energia, a agitação/lentificação psicomotora e a 
diminuição da concentração. Nos sintomas cognitivos pode observar-se a 
desvalorização/culpa, a ideação suicida e a perda de interesse (APA, 2002). 
 As alterações neurocognitivas em indivíduos em estados depressivos são 
várias e têm vindo a ser alvo de diversos estudos. Elderkin-Thompson e colegas 
(2003) realizaram um estudo comparativo entre as capacidades cognitivas de 
pacientes idosos com depressão minor, depressão major e idosos saudáveis. Estes 
autores concluíram que o declínio das funções cognitivas está relacionado com a 
severidade da depressão, sendo que as tarefas que requeriam a memória semântica e 
a capacidade de resolução de problemas foram aquelas nas quais se obtiveram 
maiores diferenças, com maior declínio para os pacientes com depressão major. Um 
outro estudo levado a cabo por Rapp, Dahlman, Sano e colegas (2005) pretendeu 
analisar as diferenças neuropsicológicas entre pacientes geriátricos com depressão 
major de início tardio (após os 60 anos) e pacientes geriátricos com depressão major 
recorrente, tendo um grupo de indivíduos idosos sem depressão como grupo de 
controlo. Os mesmos autores concluíram que os pacientes com depressão major de 
início tardio apresentam défices significativos na manutenção da atenção e nas 
funções executivas e observaram ainda que estes pacientes apresentam disfunção do 
lobo cerebral frontal, ao contrário dos pacientes com depressão major recorrente que 
apresentam disfunção do lobo cerebral temporal. Assim, estes autores referem que, 
embora o seu estudo não permita realizar uma inferência causal, alterações 
vasculares no córtex frontal podem estar relacionadas com anedonia e alterações das 
funções executivas. Por fim, Rozenthal, Laks e Engelhardt (2004) realizaram uma 
metanálise, onde analisaram vários estudos neurobiológicos e neuropsicológicos 
relativos à depressão. Neste estudo, concluíram que as regiões mais estudadas têm 
sido as áreas frontais e as áreas temporais, destacando-se a importância das 
alterações frontais em quadros depressivos. Uma conclusão importante desta análise 
é o facto de vários estudos analisados serem concordantes relativamente a alterações 
na capacidade de sequenciação visuo-espacial, da memória imediata e da 
manutenção da atenção, quando comparados com indivíduos ditos normais, bem 
como a existência de lentificação do pensamento dos pacientes deprimidos (Rozenthal 
et al., 2004). 
 No caso específico de pacientes idosos com depressão as alterações 
executivas podem ser significativas durante a evolução, sendo fundamental a 
identificação destes pacientes, visto que as atividades de vida diária podem ser 
melhoradas através de estratégias compensatórias (Rozenthal et al., 2004). Terapias 
voltadas para a resolução de problemas têm-se mostrado eficazes na redução dos 
sintomas depressivos e na melhora do desempenho nas atividades de vida diária 
(Rozenthal et al., 2004).   
 A depressão também se manifesta a nível corporal. O corpo começa a ser 
percebido como pouco agradável e fonte de desprazer, passando a existir um 
desinvestimento do corpo por parte do paciente (André, Benavidés & Giromini, 2004). 
Estes autores referem que na maioria dos casos estes pacientes têm um bom 
conhecimento cognitivo do corpo e o que está alterado é a sua percepção. A pessoa 
deprimida orienta a sua percepção através de uma selecção de sensações, o corpo é 
percebido como fonte de dor e são as sensações dolorosas anteriores que são 
reavivadas (André, Benavidés & Giromini, 2004). A lentificação psicomotora é 
considerada por muitos autores como o núcleo da depressão, já que estes pacientes 
consideram que todas as ações são penosas e tentam gastar nelas um mínimo de 
energia (André, Benavidés & Giromini, 2004). Os autores referem, ainda, que esta 
lentificação psicomotora pode ser analisada em paralelo com a noção de agitação 
motora, já que esta lentificação evoca também uma dificuldade em manter a 
concentração numa determinada tarefa, não permanecendo durante muito tempo 
numa mesma tarefa. Para fazer face a esta lentificação psicomotora e ao 
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desinvestimento corporal, estes autores consideram que a relaxação é uma das 
melhores indicações para estes pacientes. É sobre as sensações concretas que o 
paciente se vai apoiar para começar a verbalizar os seus sentimentos e é necessário 
reforçar o papel do corpo como uma referência da sua pessoa e como meio de 
expressão (André, Benavidés & Giromini, 2004). 

 
7.3 Avaliação Inicial 

A avaliação inicial da utente R. foi realizada com base na Bateria Psicomotora 
(BPM) de Vítor da Fonseca, instrumento que tem como finalidade estudar o perfil 
psicomotor de um indivíduo (Fonseca, 2007). Passamos a uma descrição sumária do 
instrumento utilizado na avaliação do caso. 

 
A BPM baseia-se num conjunto de tarefas que permite detectar défices 

funcionais em termos psicomotores, cobrindo a integração sensorial e perceptiva do 
indivíduo (Fonseca, 2007). Estas tarefas incluem-se num conjunto de sete factores, 
denominados factores psicomotores, que estão distribuídos pelas três Unidades 
Funcionais Lurianas do Cérebro, traduzindo atividades complexas adaptativas, com 
contribuições específicas na funcionalidade humana, e que compreendem a atividade 
mental expressa na psicomotricidade (Fonseca, 2007).  

A primeira unidade funcional de Luria tem a função de regulação tónica de 
alerta e dos estados mentais e a esta unidade funcional pertencem os factores 
psicomotores tonicidade e equilibração (Fonseca, 2007). 

Tonicidade - A tonicidade é um estado de tensão muscular ativo e permanente 
e tem um papel fundamental no desenvolvimento motor, pois garante as atitudes, as 
posturas, as mímicas, as emoções, de onde emergem todas as atividades motoras 
humanas. Neste primeiro factor pretende-se estudar o tónus de suporte, no qual estão 
integrados os subfactores extensibilidade, passividade e paratonia, e o tónus de ação 
que integra os subfactores diadococinésias e sincinesias (Fonseca, 2007). 

Equilibração - A equilibração é determinante no desenvolvimento do 
movimento voluntário, pois envolve o controlo postural, refletindo a resposta motora 
vigilante e integrada face à força gravitacional que atua permanentemente sobre o 
indivíduo. Este factor integra três subfactores, a imobilidade, o equilíbrio estático e o 
equilíbrio dinâmico (Fonseca, 2007). 

 
A segunda unidade funcional de Luria, tem a função de recepção, análise e 

armazenamento da informação, pertencem os factores psicomotores lateralização, 
noção do corpo e estruturação espácio-temporal (Fonseca, 2007). 

Lateralização - A lateralização traduz a capacidade de integração sensório-
motora dos dois lados do corpo, representando a organização existente entre os dois 
hemisférios. A lateralização possui uma componente motora, sensorial, perceptiva, 
conceptual (simbólica) e social. Na BPM as tarefas visam apenas as componentes 
sensoriais e motoras, determinando a consistência da preferência dos telerreceptores 
(visão e audição) e dos proprioefectores (mão e pé) (Fonseca, 2007). 

Noção do Corpo – Este factor compreende a recepção, análise e 
armazenamento das informações vindas do corpo, decorrentes da projecção aferente 
de todos os músculos, tendões e articulações, do tato e do sentido quinestésico, 
estruturando-se assim a partir dos estímulos periféricos e das referências do 
movimento corporal. Na análise psicomotora procura-se analisar também a 
representação psicológica do corpo e o corpo como objeto de pensamento e 
comunicação, já que é através dele que interagimos e tomamos conta do que se 
passa à nossa volta e connosco próprios. Na BPM, este factor está dividido nos 
subfactores: sentido cinestésico, reconhecimento direita-esquerda, autoimagem, 
imitação de gestos e desenho do corpo (Fonseca, 2007). 
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Estruturação Espácio-Temporal - Este factor subentende a análise, o 
processamento e o armazenamento de dados espaciais e de dados temporais, 
rítmicos e emerge da motricidade, da relação com os objetos localizados no espaço, 
da posição relativa que ocupa o corpo, em conclusão, das múltiplas relações 
integradas da tonicidade, da equilibração, da lateralização e da noção do corpo. Este 
factor é o fundamento psicomotor básico da aprendizagem e da função cognitiva, pois 
fornece-nos a base do pensamento relacional, a capacidade de organização, de 
processamento simultâneo e sequencializado da informação. Na BPM, o factor 
Estruturação Espácio-Temporal está dividido nos seguintes subfactores: organização, 
estruturação dinâmica, representação topográfica e estruturação rítmica (Fonseca, 
2007). 

 
Por fim, a terceira unidade funcional de Luria, destaca a função de programação, 

regulação e verificação da atividade, pertencendo os factores psicomotores praxia 
global e praxia fina (Fonseca, 2007). 

Praxia Global – Este factor é a expressão de informação do córtex motor, como 
resultado da recepção de várias informações sensoriais e compreende tarefas motoras 
sequenciais globais onde está em causa a participação de grandes grupos 
musculares. É através da análise da Praxia Global que pode ser observada a perícia 
postural e a macromotricidade, associadas à coordenação dinâmica geral e à 
generalização motora. O sexto factor da BPM está subdividido nas seguintes tarefas: 
coordenação óculo-manual, coordenação óculo-podal, dismetria e dissociação 
(Fonseca, 2007). 

Praxia Fina - O sétimo e último factor psicomotor integra a micromotricidade e a 
perícia manual através de tarefas de dissociação digital, coordenação óculo-manual e 
atenção visual. Este factor tenciona estudar a capacidade construtiva manual e a 
dextralidade bimanual como componentes psicomotoras importantes para todos os 
processos de aprendizagem. Na BPM, encontramos três subfactores: coordenação 
dinâmica manual, tamborilar e velocidade-precisão (Fonseca, 2007). 

Este instrumento procura analisar qualitativamente a disfunção psicomotora ou 
a integridade psicomotora, tentando compreender o modo como trabalha o cérebro e 
os mecanismos que constituem a base dos processos mentais da psicomotricidade 
(Fonseca, 2007). 

A BPM não foi concebida para a aplicação em pessoas idosas, razão pela qual 
foi livremente adaptada à população idosa pelo serviço de Psicomotricidade da Casa 
de Saúde da Idanha de forma a tornar algumas das tarefas mais adequadas à 
população em causa. Assim, no factor da Tonicidade apenas se avaliou a passividade 
e as paratonias, mobilizando passivamente os membros do utente de forma a observar 
se existe qualquer tipo de resistência a essa mobilização ou uma rigidez excessiva. No 
factor da Equilibração foram realizadas as três tarefas, de imobilidade, equilíbrio 
estático e equilíbrio dinâmico, no entanto, na imobilidade e no equilíbrio estático, estas 
provas foram realizadas de olhos abertos, sendo que na BPM original é pedido que as 
crianças as realizem de olhos fechados. O factor da Lateralização não foi avaliado em 
nenhuma das suas tarefas. Relativamente à Noção do Corpo, este factor foi avaliado 
na íntegra, sendo pedido ao utente a realização de todas as tarefas, sendo de referir 
que, no que diz respeito à imitação de gestos, a BPM propõe imagens para crianças 
de 4-5 anos e imagens para crianças a partir dos 6 anos, com a população idosa é 
pedida a imitação de todos os gestos, iniciando-se nas mais fáceis até às mais 
complexas, caso o utente realize as primeiras. No factor da Estruturação Espacio-
Temporal, apenas é excluído o item referente à representação topográfica, sendo os 
restantes avaliados. De referir que, na tarefa referente à estruturação rítmica, em que 
o utente tem que reproduzir uma série de batimentos, com um lápis, previamente 
escutadas, é importante ter em conta que os utentes de idade mais avançada podem 
ter dificuldades de audição, excluindo-se esta prova caso a sua execução se revele 
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complicada. No que diz respeito ao factor da Praxia Global são avaliados todos os 
itens referentes a este factor. Por último, relativamente ao factor da Praxia Fina, 
apenas são avaliados os itens referentes à coordenação óculo-manual e à velocidade 
precisão, sendo que, no item referente à coordenação óculo-manual, são usados clips 
de tamanho maior em vez dos clips de tamanho mais pequeno utilizados na BPM 
original.  

 
Foi, também, realizada uma Observação Psicomotora Informal, através da qual 

se puderam avaliar outros aspectos da utente que não constam da BPM, mas que 
poderão influenciar o decorrer das sessões e através da qual se procedeu ao 
preenchimento da Ficha de Avaliação do Comportamento na Sessão. 

Foram necessárias duas sessões para realizar as tarefas referentes à 
avaliação psicomotora. Estas decorreram numa terça e quinta-feira, entre as 14h30 e 
as 15h30, na sala terapêutica da Unidade Maria Josefa, uma sala de espaço amplo, 
com boa iluminação, que dispõe de uma mesa, cadeiras e diversos materiais como 
bolas, arcos e jogos de estimulação sensorial e cognitiva. 

Os resultados da avaliação inicial encontram-se na Tabela 1.  
 

Tabela 1. Resultados da avaliação inicial da utente R. 

 1 2 3 4 

Controlo Respiratório     

Tonicidade     

Equilibração Equilíbrio Estático     

Equilíbrio Dinâmico     

Noção do Corpo Sentido Cinestésico     

Reconhecimento Direita-
Esquerda 

 
 

 
 

 
 

 
 

Autoimagem     

Imitação de Gestos     

Desenho do Corpo     

Estruturação 
Espácio-Temporal 

Organização     

Estruturação Dinâmica     

Estruturação Rítmica     

Praxia Global Coordenação óculo-manual     

Coordenação óculo-podal     

Dissociação     

Praxia Fina Coordenação dinâmica-manual     

Velocidade-precisão     
 

 A utente mostrou estar apenas parcialmente orientada no tempo, referindo o 
dia, mês e ano em que nos encontramos com a ajuda da terapeuta. 

No primeiro aspecto avaliado, o controlo respiratório, a utente realizou as 
inspirações e expirações pedidas de forma rítmica e controlada. 

Em relação à tonicidade a utente mostrou uma boa capacidade de 
descontração dos membros superiores, deixando-os mobilizar pelo terapeuta sem 
qualquer bloqueio. No entanto, no que diz respeito aos membros inferiores a utente 
mostrou alguma dificuldade de descontração e sinais evidentes de bloqueios quando 
se tentou mobilizar passivamente os membros. Este facto poderá dever-se, no 
entanto, ao problema circulatório que a utente tem nos membros inferiores, estando 
estes ligeiramente inchados. 
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No que respeita à equilibração, no equilíbrio estático a utente foi capaz de se 
manter durante cerca de 1 minuto de olhos fechados mas mostrou algumas oscilações 
laterais e movimentação dos membros superiores. No item do equilíbrio dinâmico a 
utente percorreu o espaço pedido colocando sempre os pés um à frente do outro 
avançando, no entanto, de forma lenta e cautelosa revelando algum desequilíbrio e 
parando, por momentos, a meio do percurso. 

Na avaliação da noção do corpo foram aplicados à utente todos os itens 
referidos na BPM, sendo que a utente teve um desempenho muito eficaz no que diz 
respeito ao sentido cinestésico, referindo bem todos os nomes dos membros que 
foram apontados, e também um desempenho muito eficaz no reconhecimento 
esquerda-direita, realizando corretamente todas as instruções que lhe foram pedidas. 
No que diz respeito à autoimagem a utente leva a ponta do dedo à ponta do nariz, no 
entanto o movimento de flexão do braço não é lento e os braços não são mantidos 
totalmente na horizontal. No que diz respeito à imitação de gestos a utente não foi 
capaz de reproduzir nenhum dos gestos pedidos, tendo necessidade de associar os 
gestos a um objeto/forma específica, como o coração, uma cruz, entre outros. No 
desenho do corpo, o desenho que a utente realizou é bastante pobre em elementos 
corporais, contendo apenas a cabeça e membros superiores e inferiores, ambos 
ligados à cabeça, revelando dificuldades na capacidade simbólica. No entanto, apesar 
de a utente não desenhar as restantes partes do corpo, percebe-se, através do item 
que avalia o sentido cinestésico, que a utente as reconhece e as reconhece como 
fazendo parte do seu próprio corpo. 

No item relativo à organização, pertencente ao factor da estruturação espácio-
temporal, a utente contou corretamente o número de passos dados de um ponto ao 
outro que percorreu no entanto, quando lhe foi pedido que realizasse o mesmo 
percurso com mais ou menos dois passos a utente não mostrou capacidade de 
planeamento da ação, não sendo capaz de realizar o percurso com o número de 
passos pedido e não referindo se os passos tinham que ser mais compridos ou mais 
curtos. No item relativo à estruturação dinâmica, segundo item do factor da 
estruturação espácio-temporal, nos cartões iniciais em que não há fósforos com a 
posição oblíqua, a utente colocou-os na posição correta, embora por vezes coloque a 
cabeça do fósforo com a orientação errada. Em relação às imagens em que existe 
fósforos colocados na posição oblíqua, a utente não foi capaz de os colocar na 
posição correta e não tem crítica quando lhe é perguntado se a imagem que 
reproduziu está igual à do cartão, referindo que lhe parece igual, mesmo não estando. 

Ainda relativamente ao factor da estruturação espácio-temporal, em relação à 
estruturação rítmica, a utente apenas foi capaz de reproduzir o ritmo inicial, o mais 
fácil. Em relação aos restantes ritmos a utente não realizou o mesmo número de 
batidas nem assemelhou o seu ritmo ao ritmo realizado pela terapeuta.  

Na avaliação da praxia global, tanto na coordenação óculo-manual como óculo-
podal, a utente revelou uma boa coordenação, realizando com sucesso três das quatro 
tentativas, tanto num item como no outro, revelando apenas um ligeiro desequilíbrio 
aquando da realização do item da coordenação óculo-podal. Também no item relativo 
à avaliação da capacidade de dissociação dos segmentos corporais a utente mostrou 
um desempenho eficaz no que diz respeito à dissociação dos membros superiores e 
dos membros inferiores, realizando corretamente a sequência de batimentos, com os 
membros corretos. Apenas na coordenação entre os membros inferiores e os 
membros superiores a utente a mostrou mais dificuldades, levando mais tempo a 
realizar os batimentos. 

Por fim, na avaliação da praxia fina a utente mostrou um desempenho muito 
eficaz nos dois itens avaliados referentes a este factor, referindo mesmo ser fácil de 
realizar tanto a pulseira de clips como o item da velocidade-precisão. 

Através da Observação Psicomotora Informal observaram-se aspectos como a 
capacidade de comunicação da utente, a sua expressividade e, também, questões 
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relacionadas com a memória, observado através de algumas questões realizadas à 
utente ao longo das duas sessões, assim como questões mais relacionadas com a 
capacidade de concentração da utente. Assim, através da avaliação informal pode 
constatar-se que a utente revela uma grande capacidade expressiva, não só verbal 
como também gestual e revela motivação para a realização das atividades propostas 
bem como iniciativa na realização das mesmas. A nível cognitivo pode perceber-se 
que a utente apresenta alguns défices na memória semântica e na memória a curto 
prazo, não recordando, no final da sessão, as atividades realizadas nessa sessão. Por 
fim, percebeu-se também que a utente tem dificuldade em concentrar-se numa tarefa 
até esta estar terminada, dispersando-se verbalmente enquanto realiza a tarefa, não 
terminando a atividade se não lhe for relembrado o que tem de fazer. 
 

7.4 Planificação da Intervenção 
A intervenção terá uma duração prevista de 3 meses, entre final de outubro de 

2011 e final de janeiro de 2012, com uma periodicidade de duas sessões de 60 
minutos por semana. As sessões decorrem às terças e quintas-feiras entre as 14h30 e 
as 15h30. Não é possível definir a duração certa da intervenção, visto que esta 
terminará aquando da alta dada à utente pelo serviço, o que dependerá da sua 
evolução. O espaço de intervenção será uma das salas terapêuticas da Unidade Maria 
Josefa, dependendo da disponibilidade das salas, uma das quais é a sala terapêutica 
já descrita anteriormente e onde foi realizada a avaliação inicial. A outra sala, apesar 
de designada como sala terapêutica, é usada como sala de arrumações, com armários 
a dividir a sala em dois espaços, num dos quais se encontram as cadeiras de rodas da 
Unidade e no outro duas mesas e um armário para arrumação de toalhas, ficando 
assim o espaço de intervenção bastante reduzido. 

De acordo com a avaliação inicial da utente constataram-se as seguintes áreas 
fortes e fracas, segundo as quais foram definidos os objetivos da intervenção (Figura 
2).  

 
Áreas Fortes 

 Praxia Global – coordenação óculo-manual e óculo-podal 

 Praxia Fina – coordenação dinâmica manual e precisão de movimentos 

 Equilíbrio dinâmico 

 Memória a longo prazo 

 Expressividade  

 Comunicação 

 Motivação 
 
Áreas Fracas 

 Organização espácio-temporal – estruturação espacial e estruturação rítmica 

 Planificação/ realização de ações 

 Simbolização 

 Focalização da atenção  

 Memória semântica 

 Memória de curto prazo 
 

Segundo Michel (2009), quando o utente idoso se encontra com défice 
cognitivo, o papel do psicomotricista deve incidir sobre a estimulação cognitiva/das 
funções intelectuais, ajudando também na tomada de consciência das suas 
dificuldades, consciência que muitas vezes estes pacientes não têm, fornecendo 
estratégias compensatórias. Assim, a intervenção com a utente R. irá incidir sobre a 
estimulação cognitiva da utente, essencialmente sobre as capacidades mnésicas e da 
atenção, as quais se encontram mais alteradas. 
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Ainda segundo o mesmo autor, uma abordagem corporal através da relaxação 
e da aprendizagem de técnicas respiratórias pode ter um papel importante, permitindo 
ao utente atingir um estado de tranquilidade durante este processo de 
consciencialização e aceitação das suas alterações, podendo mesmo ser realizado 
autonomamente pelo utente no seu regresso ao domicílio. Também segundo Juhel 
(2010) a utilização de técnicas de relaxação poderá ser benéfica em pessoas com 
problemas de estruturação e organização espacial. Através das percepções corporais 
e da tomada de consciência esta abordagem proporcionará, progressivamente, que a 
pessoa exprima e aprenda a gerir as suas emoções. Destacará, igualmente, uma 
valorização de si e uma harmonização das formas de relação consigo mesmo e com o 
meio envolvente. Com a utente R. é importante destacar, na sessão, momentos de 
relaxação, permitindo à utente atingir um estado de tranquilidade. 

Para cada sessão foi elaborado um planeamento da sessão, onde constam os 
objetivos gerais para essa sessão, os objetivos específicos, as atividades a realizar, os 
materiais necessários para a realização das mesmas e estratégias utilizadas em cada 
atividade. No final de cada sessão foi, também, redigido um relatório descritivo da 
sessão. Em anexo encontra-se, como exemplo, um planeamento de sessão e 
respetivo relatório (Anexo II).    

As estratégias apresentadas na Figura 2 foram elaboradas de acordo com as 
indicações acerca da intervenção psicomotora para este tipo de população, 
apresentadas aquando da Introdução Teórica.  
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Duração da intervenção: 4 meses 

Número de sessões realizadas: 25 

 

Objetivos 
Gerais 

Objetivos 
Específicos 

Atividades Frequência 
das 

Atividades* 

Estratégias 

 
 
 
Desenvolver 
as Funções 
Executivas 

- Desenvolver a 
capacidade de 
planificar e 
realizar a ação 
- Promover a 
resolução de 
problemas 

- Realização de circuitos com diversas ações 
motoras 
- Colocação de cartões numa sequência lógica 
(estações do ano, momentos do dia, etc.) 
- Realização de atividades em que a utente tem 
que escutar uma série de instruções e de seguida 
efetuá-las pela ordem pedida 
- Verbalização de uma sequência de gestos e, de 
seguida realização motora dos mesmos 
- Transporte de balões de um ponto a outro da 
sala apenas com um certo número de toques 

15 - No final das atividades pedir à 
utente para verbalizar o que foi 
realizado; 
 
 
 
- No início de uma atividade motora 
pedir à utente para verbalizar os 
passos que irá realizar; 
 
 
 
- Realizar demonstração ou 
apresentar modelos sempre que 
necessário; 
 
 
 
- Realizar atividades que envolvam 
a capacidade de expressão da 
utente; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Desenvolver a 
estruturação 
espacial 

- Realização de atividades em que a utente tem 
que construir imagens com objetos e com 
cartolinas recortadas com formas geométricas. 
- Disposição de objetos na sala seguindo 
instruções.   
- Realização de cópias de desenhos geométricos 
- Transporte de balões de um ponto a outro da 
sala apenas com um certo número de toques 
- Reorganização dos objetos no espaço físico da 
sala após a sua desorganização 

18 

- Desenvolver a 
estruturação 
rítmica 

- Construção de sequências sonoras com diversos 
instrumentos ou gravadas em CD’s que a utente 
terá que reproduzir.  

5 
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Promover 
Factores de 

Âmbito 
Psicomotor 

- Realização de atividades em que a utente tem 
que se movimentar ao som da música.   
- Associação de um som de um instrumento 
musical a um movimento e posterior realização de 
uma sequência desses movimentos quando 
escutado o som. 

10 - Utilizar jogos de mesa diversos, 
que a utente referiu gostar, 
adaptados ao objetivo em vista; 
 
 
 
- Utilizar o equilíbrio dinâmico e as 
praxias para desenvolver as áreas 
mais fracas; 
 
 
 
- Utilizar a capacidade e vontade de 
comunicação da utente para 
trabalhar a memória, através de 
questionamento ao longo da 
sessão; 
 
 
 
 
- Utilizar música nas sessões, que a 
utente referiu gostar bastante de 
escutar, para desenvolver as áreas 
mais fracas e para proporcionar 
momentos de relaxação; 
 
 

- Manter o 
equilíbrio dinâmico 

- Realização de percursos com fases em que a 
utente tem que andar sobre uma linha ou tem que 
transportar objetos sem agarrar e sem deixar cair. 

10 

- Manter a praxia 
global e fina 

- Realização de atividades como bowlling e malha 
adaptadas à estrutura da sessão. 
- Realização de encaixes ou recortes através de 
puzzles e construção de puzzles, colagem de 
pequenos materiais (arroz, massas) em imagens. 

9 
 

 
 

 
 
 
 

Desenvolver 
as 

Capacidades 
Cognitivas 

 

- Melhorar a 
memória 
semântica 

- Nomeação, por parte da utente, dos objetos que 
vão sendo utilizados. 

21 

- Desenvolver a 
memória a curto 
prazo 

- No início de cada sessão realização de questões 
sobre a sessão anterior e, no final de cada sessão, 
evocação do que foi realizado nessa mesma 
sessão. 

24 

- Promover a 
focalização da 
atenção em 
estímulos 
específicos 

- Realização de atividades de identificação de 
símbolos iguais num conjunto de vários ou 
identificação de sons iguais em relação a um 
primeiro apresentado. 
- Realização do jogo dos pares, em que é 
necessário ir encontrando os pares numa série de 
cartões virados com as imagens para baixo. 

20 
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Figura 2. Plano de intervenção da utente R. 

 

* Número de sessões em que foram realizadas as atividades indicadas ou com atividades com os mesmos objetivos que as indicadas   

 
 
 
 
 

Promover o 
relaxamento 
a nível físico 
e psicológico 
 
 
 
 
 

- Desenvolver a 
capacidade de 
representação e 
pensamento 
simbólico 

- Realização de atividades de mímica, 
representação de ações do dia- a- dia e de 
expressão de sensações e sentimentos. 

  
- Dar feedback positivo para manter 
a motivação da utente; 
 
 
 
 
- Recordar em todas as sessões o 
que foi realizado na sessão 
anterior; 
 
 
 
 
- Realizar atividades semelhantes 
nas diferentes sessões mas 
aumentando o grau de dificuldade. 

- Promover a 
consciencialização 
das diferentes 
partes do corpo e 
do seu estado 
tónico 

- Realização de mobilização corporal no início da 
sessão e, no final da sessão realização de 
exercícios de contração e descontração muscular. 
- Realização de massagem e automassagem das 
diferentes zonas corporais. 
- Realização de mobilizações passivas dos 
membros inferiores e superiores. 

25 

- Promover a 
descentralização 
dos sintomas 
negativos 

- Utilização de técnicas de relaxação que 
promovam a evocação de sentimentos e 
sensações positivas e agradáveis. 

21 
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7.5 Avaliação Final 

A avaliação final decorreu ao longo de duas sessões, no horário habitual, terça e 
quinta-feira entre as 14h30 e as 15h30, no espaço físico utilizado para a realização das 
sessões. Os resultados obtidos nesta avaliação encontram-se na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Resultados da avaliação final da utente R. 

 1 2 3 4 

Controlo Respiratório     

Tonicidade     

Equilibração Equilíbrio Estático     

Equilíbrio Dinâmico     

Noção do Corpo Sentido Cinestésico     

Reconhecimento Direita-
Esquerda 

 
 

 
 

 
 

 
 

Autoimagem     

Imitação de Gestos     

Desenho do Corpo     

Estruturação 
Espácio-Temporal 

Organização     

Estruturação Dinâmica     

Estruturação Rítmica     

Praxia Global Coordenação óculo-manual     

Coordenação óculo-podal     

Dissociação     

Praxia Fina Coordenação dinâmica-manual     

Velocidade-precisão     
 
A utente mostrou estar orientada no tempo, dizendo corretamente o dia do mês e 

o mês em que nos encontramos e dizendo o ano apenas com uma pequena ajuda. 
Mostrou também estar orientada no espaço, referindo mesmo que em breve iria mudar 
para outro lar. 

No primeiro aspecto avaliado, o controlo respiratório, a utente realizou as 
inspirações e expirações pedidas de forma rítmica e controlada 

Em relação à tonicidade a utente mostrou uma boa capacidade de descontração 
dos membros superiores, deixando-os mobilizar pelo terapeuta sem qualquer bloqueio. 
No entanto, no que diz respeito aos membros inferiores a utente mostra mais resistência 
quando se tenta mobilizar passivamente estes membros. Contudo, pode notar-se já uma 
menor rigidez relativamente à avaliação inicial tendo a utente uma maior capacidade de 
os descontrair. 

No que respeita à equilibração, no equilíbrio estático a utente foi capaz de se 
manter durante 1 minuto de olhos fechados sem quaisquer movimentos faciais, tremor 
dos olhos ou oscilações e, também, foi capaz de se manter durante cerca de 15 
segundos em apoio na ponta dos pés. No item do equilíbrio dinâmico a utente percorreu 
o espaço pedido colocando sempre os pés um à frente do outro avançando, no entanto, 
de forma lenta e cautelosa revelando algum desequilíbrio. 

Na avaliação da noção do corpo foram aplicados à utente todos os itens referidos 
na BPM, sendo que a utente teve um desempenho muito eficaz no que diz respeito ao 
sentido cinestésico, trocando apenas o cotovelo pelo tornozelo, mas corrigindo quando 
lhe foi perguntado se tinha a certeza se o tornozelo não ficava na perna, e também um 
desempenho muito eficaz no reconhecimento esquerda-direita, realizando corretamente 
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todas as instruções que lhe foram pedidas. No que diz respeito à autoimagem a utente 
leva a ponta do dedo à ponta do nariz, no entanto, o movimento de flexão do braço não é 
lento e os braços não são mantidos totalmente na horizontal. No que diz respeito à 
imitação de gestos a utente não foi capaz de reproduzir nenhum dos gestos pedidos, 
iniciando bem a primeira parte do gesto, mas não sendo capaz de o concluir 
corretamente. No desenho do corpo, embora se note uma ligeira melhoria em relação à 
avaliação inicial, o desenho que a utente realiza é bastante pobre em elementos 
corporais, contendo apenas a cabeça e membros superiores e inferiores, ambos ligados 
à cabeça. No entanto, apesar de a utente não desenhar as restantes partes do corpo, 
percebe-se, através do item que avalia o sentido cinestésico, que a utente as reconhece 
e as reconhece como fazendo parte do seu próprio corpo. 

No item relativo à organização, pertencente ao factor da estruturação espácio-
temporal, a utente contou corretamente o número de passos dados de um ponto ao outro, 
revelando capacidade de planeamento da ação quando lhe foi perguntado se, dando 
mais dois e menos dois, teria de efetuar passos mais curtos ou mais compridos, 
respondendo adequadamente. A utente apenas necessitou de auxílio quando lhe foi 
pedido para acrescentar dois passos ao número inicial de passos tendo a sua resposta 
que ser corrigida. 

No item relativo à estruturação dinâmica, segundo item do factor da estruturação 
espácio-temporal, nos cartões iniciais em que não há fósforos com a posição oblíqua, a 
utente colocou-os na posição correta embora, por vezes, tenha colocado a cabeça do 
fósforo com a orientação errada. Em relação às imagens em que existe fósforos 
colocados na posição oblíqua a utente não os colocou na posição correta no entanto, 
quando lhe foi perguntado se a imagem que reproduziu estava igual à do cartão, referiu 
que não estava exatamente igual mas que estava semelhante. 

Ainda relativamente ao factor da estruturação espácio-temporal, em relação à 
estruturação rítmica a utente mostrou grandes melhorias, sendo capaz de reproduzir as 
sequências apresentadas com o ritmo correto e o número de batidas correto, usando a 
estratégia de contar as batidas que a terapeuta realiza. Embora não faça parte do item da 
BPM foi pedido à utente que realizasse algumas sequências rítmicas para a terapeuta 
reproduzir e para a utente verificar se eram corretamente reproduzidas, sendo que a 
utente também realizou esta atividade com sucesso. 

Na avaliação da praxia global, tanto na coordenação óculo-manual como óculo-
podal, a utente revelou, mais uma vez, ser capaz de realizar uma boa planificação 
motora, ajustando o lançamento/pontapé quando a tentativa anterior não foi bem-
sucedida. Tanto num item como no outro a utente realizou com sucesso duas das quatro 
tentativas, revelando apenas um ligeiro desequilíbrio aquando da realização do item da 
coordenação óculo-podal. No final de cada tentativa com insucesso, quando foi 
perguntado à utente o porquê de isso ter acontecido, a utente foi capaz de realizar uma 
avaliação do seu desempenho referindo ter lançado/pontapeado a bola com muita ou 
pouca força e para esquerda ou para a direita. Ainda relativamente à praxia-global, no 
item relativo à avaliação da capacidade de dissociação dos segmentos corporais, a 
utente mostrou um desempenho eficaz no que diz respeito à dissociação dos membros 
superiores e dos membros inferiores, realizando corretamente a sequência de 
batimentos, com os membros corretos. Na coordenação entre os membros inferiores e os 
membros superiores, embora tenha cometido alguns erros, a utente mostrou um 
adequado planeamento motor e um adequado autocontrolo. 

Por fim, na avaliação da praxia fina a utente mostrou um desempenho muito 
eficaz nos dois itens avaliados referentes a este factor, referindo mesmo ser fácil de 
realizar as tarefas solicitadas. 

Relativamente à Observação Psicomotora Informal, constatou-se, essencialmente, 
que a utente mostra menos dispersão aquando da realização de uma tarefa, conseguindo 
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um melhor autocontrolo, o que leva a que as tarefas sejam realizadas de forma mais 
eficaz. 

 
7.6 Reflexão crítica sobre o caso 

A intervenção com a utente R. teve início dia 24 de outubro de 2011 e terminou 
dia 28 de fevereiro de 2012, durando quatro meses, mais um mês do que o inicialmente 
previsto. 

Foi realizada uma avaliação inicial, através da qual se definiram as áreas fortes da 
utente e as áreas com maior necessidade de intervenção, traçando-se assim um plano de 
intervenção. Concluiu-se, então, que as áreas com maior necessidade de intervenção 
seriam a estruturação espacial e a estruturação rítmica, a planificação e realização da 
ação e, por fim, a focalização da atenção nas atividades. Estas foram as áreas de maior 
enfoque ao longo das sessões valorizando-se, no entanto, as áreas fortes da utente, 
sendo elas a praxia global e fina, o equilíbrio, a expressividade e a capacidade de 
comunicação, através das quais se trabalharam as áreas menos fortes. 

A utente foi sempre colaborante ao longo de toda a intervenção, mostrando-se 
motivada ao longo das sessões para realizar as atividades, referindo continuamente que 
pretendia melhorar rapidamente com o intuito de regressar a casa, parecendo ser esta a 
sua maior fonte de motivação. 

As sessões mantiveram uma estrutura semelhante ao longo de toda a 
intervenção, considerando-se essencial o momento inicial de mobilização corporal, o qual 
a utente sempre manifestou ser importante, devido ao facto de se sentir, segundo 
palavras da própria, bastante inativa. Devido a este facto tentou-se também que todas as 
atividades realizadas implicassem sempre um grau relativamente elevado de mobilização 
por parte da utente, dentro das suas limitações físicas. Um outro momento da sessão que 
mostrou ser de grande importância para a utente foi o momento da relaxação, do retorno 
à calma, após o qual a utente referia sentir-se muito bem, mostrando assim que o 
objetivo tinha sido atingido. 

No decorrer das sessões foi necessário encontrar uma estratégia para lidar com a 
verborreia demonstrada, o que condicionava a realização das atividades, sendo dito à 
utente que, no final da sessão, teria um momento para contar as suas histórias, o que lhe 
era relembrado de cada vez qua a utente dava início a uma história. Este facto foi 
também utilizado para trabalhar a memória de curto e longo prazo, já que no final, 
aquando do referido momento dedicado às suas histórias, lhe era perguntado qual a 
história que tinha iniciado anteriormente na sessão, pedindo-lhe que contasse essa 
história. Desta forma reforçava-se um sentimento de valorização da vida da utente, ao 
mesmo tempo que se trabalhava uma das suas áreas com maior necessidade de 
intervenção, a memória de curto prazo. Foram também realizadas atividades que 
requeriam a focalização da atenção em estímulos específicos, sonoros ou visuais, para 
que a utente sentisse, ela própria, necessidade de estar concentrada para realizar a 
tarefa com sucesso. A estratégia usada bem como as atividades realizadas mostraram-se 
eficazes, sendo que o objetivo de promoção da focalização da atenção foi atingido, 
notando-se ao longo das sessões uma maior capacidade de a utente se manter focada 
numa atividade durante um maior período de tempo. 

Em relação à estruturação rítmica e à capacidade de planear e realizar uma ação, 
a utente revelou também melhorias ao longo da intervenção, obtendo, aquando da 
realização da avaliação final, uma maior pontuação nas tarefas que avaliam estes itens.  

Por fim, no que diz respeito à estruturação espacial foram notadas ligeiras 
melhorias no desempenho das tarefas que requerem esta capacidade, no entanto, esta 
área, apesar de ter sido uma das mais trabalhadas ao longo da intervenção, foi aquela 
que teve menor evolução. Sendo esta uma capacidade de elevada importância no 
desempenho das atividades de vida diária a utente beneficiaria de uma continuação da 
intervenção com enfoque nesta área. 
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No futuro, para além do que já foi referido, seria importante realizar sessões em 
grupo com esta utente, visto que esta mostra uma grande capacidade comunicativa e de 
interação social, podendo ser uma fonte de motivação o facto de estar em grupo. Seria 
também importante dar continuidade à intervenção através da relaxação, já que a utente 
referiu ser benéfica, sendo uma das formas de intervenção mais indicadas pelos diversos 
autores para pacientes com a mesma patologia da utente R. 

Na Figura 3 podem ser observadas as diferenças apresentadas pela utente entre 
a Avaliação Inicial e a Avaliação Final. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Comparação entre os resultados da Avaliação Inicial e da Avaliação Final da utente R. 

 

Como foi referido anteriormente, a intervenção com a população idosa pode ser 

de três tipos. A intervenção com a utente R. situou-se essencialmente ao nível da 

intervenção secundária, já que os principais objetivos da intervenção visavam a melhoria 

de alguns défices apresentados e o fornecimento de estratégias, através das áreas fortes 

da utente, de forma a compensar ou ajudar na melhoria dos défices. O tipo de 

intervenção foi também determinado pelas características da Unidade em que a utente se 

encontrava internada, sendo esta uma unidade de médio internamento que tem como 

objetivo a estabilização e melhoria dos sintomas dos utentes para que estes regressem, 

logo que possível, à vida na comunidade. 

Neste estudo de caso é importante também salientar que, apesar do diagnóstico 

da utente e de algumas das características a ele inerentes, segundo a classificação do 

ICD-10, como a perda de autoestima e os sentimentos de culpa anteriormente referidos, 

não foram percebidos, nesta utente, sentimentos desse tipo, pelo que não se considerou 

fulcral uma intervenção a esse nível.  
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8 Estudo de Caso - grupo 

 

8.1 Caracterização do Grupo 

O grupo era constituído por quatro utentes do género feminino, com idades 
compreendidas entre os 72 e os 88 anos, com uma média de idades de 79 anos. Em 
relação às patologias, era um grupo bastante heterogéneo, manifestando, as utentes, 
perturbações de foro mental. O grupo tinha sido constituído anteriormente à realização do 
nosso estágio, pela estagiária profissional, que exerceu funções até 2011, e pelos 
enfermeiros das unidades. 

As quatro utentes encontravam-se internadas nas unidades 8, 9 e 10, Unidades 
de Psicogeriatria.  

Passamos, de seguida, à caracterização sucinta de cada uma das utentes. Os 
dados recolhidos para estas caracterizações foram retirados dos processos de cada uma 
das utentes. 
 
Utente N. 

A utente N. nasceu a 25 de dezembro de 1939, tendo 72 anos de idade. É natural 
da freguesia de Arcos, no distrito de Aveiro, tem um irmão e é solteira. 
 A utente apresenta défices cognitivos e intelectuais desde os 4 anos de idade, 
nomeadamente ao nível da linguagem, tendo apresentado um grande atraso no início da 
fala e tendo, atualmente, um discurso simples e lento. 
 Em 1971 foi admitida na Casa de Saúde da Idanha, permanecendo internada 
desde então, com o diagnóstico de Atraso Mental Moderado (F.71 na International 
Classification of Diseases 10 – ICD-10, 2010), designado atualmente como Dificuldade 
Intelectual e Desenvolvimental. Em 2009, a utente sofreu uma queda, sendo submetida a 
uma colocação de prótese total na anca à esquerda. Desde essa data a utente, apesar 
de ter realizado fisioterapia e de deambular sem auxiliar de marcha, mostra-se bastante 
receosa na deambulação necessitando de se sentir apoiada, seja numa parede, no 
corrimão ou noutras utentes, não se deslocando sem estar apoiada. 
 A utente necessita de ajuda parcial nos cuidados de higiene, sendo independente 
nas restantes atividades de vida diária. A utente mostra estar orientada na pessoa, tempo 
e espaço. É comunicativa e tem um discurso coerente, embora pobre em conteúdo e 
pouco perceptível. A utente é facilmente irritável quando contrariada e mantém uma 
postura dominante em relação às outras utentes. 
 
Utente S. 
 A utente S. nasceu dia 11 de fevereiro de 1931, tendo 80 anos. É natural de 
Reguengos de Monsaraz, tem um irmão e uma irmã, e é solteira. 
 Até à idade de 5 anos a utente S. teve um desenvolvimento dito normal, altura em 
que sofreu uma queda da qual resultou um traumatismo craniano e que marcou o início 
de um desenvolvimento atípico. 
 A utente teve a sua admissão na Casa de Saúde da Idanha no ano de 1951 com o 
diagnóstico de oligofrenia de incidência moderada, atualmente designada por Dificuldade 
Intelectual e Desenvolvimental, vivendo internada na CSI desde essa data. A utente é 
ligeiramente dependente nas atividades de vida diária, segundo o Índice de Barthel. Tem 
uma postura inclinada para a frente e para a direita e dificuldades de locomoção, o que 
leva à necessidade de um andarilho para se deslocar. 
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 No ano de 2001 foi aplicado à utente o Mini-Exame do Estado Mental. A utente 
obteve, neste exame, uma pontuação de 11 o que, de acordo com os níveis de corte para 
a população portuguesa, é considerado como tendo defeito cognitivo (Sequeira, 2010). 
Atualmente a utente encontra-se orientada no tempo e desorientada no espaço. 
 
Utente M.C. 
 A utente M.C. nasceu a 8 de janeiro de 1923, tendo 88 anos de idade. É natural 
da freguesia de Peral, concelho do Cadaval, é a mais nova de sete irmãos e é solteira. A 
utente completou a 4ª classe do ensino primário. 
 Até à data da sua primeira admissão na Casa de Saúde da Idanha a utente vivia 
com um dos seus irmãos, sendo internada na CSI pela primeira vez em 1963, com o 
diagnóstico de esquizofrenia. Após um ano na CSI, a utente teve alta, ocorrendo 
posteriormente um segundo internamento em 1970, também de curta duração, sendo 
internada definitivamente em 1988, momento em que o irmão com quem habitava 
faleceu. 
 No ano de 2010 foi aplicado à utente o Índice de KATZ, instrumento desenvolvido 
para ser aplicado a pacientes institucionalizados e para analisar a autonomia nas 
atividades de vida diária, constituído por seis subescalas, sendo cada item pontuado de 0 
a 3 correspondendo o 0 à independência completa e o 3 à dependência de outrem 
(Sequeira, 2010). A utente obteve uma pontuação de 13, sendo dependente de outrem 
para a realização das suas atividades de vida diária, no entanto, a utente desloca-se de 
forma autónoma com a ajuda de um andarilho. 

A utente apresenta uma hiperacusia bilateral, o que limita bastante a sua 
interação com os outros. Esta condição provoca desconforto à utente, sendo difícil tolerar 
alguns sons do dia a dia. A utente tem dificuldades de expressão e um discurso lento e 
pobre, levando assim a que tenha dificuldades de comunicação e de relação. Apresenta 
alterações da memória recente e remota, embora se encontre aparentemente orientada 
na pessoa e no espaço.  
 
Utente C. 
 A utente C. nasceu no dia 18 de julho de 1936, contando com 75 anos de idade. É 
natural de Serpa, no concelho de Beja, tem uma irmã e é solteira.  
 Foi internada na Casa de Saúde da Idanha no ano de 2005, com o diagnóstico de 
doença bipolar com 46 anos de evolução. A deterioração da condição física conduziu a 
vários internamentos na Casa de Saúde de Carnaxide entre os anos de 1956 e 1965. 
  Em 2010 foi aplicado à utente o Índice de KATZ, descrito anteriormente, no qual 
obteve uma pontuação de 12, sendo ligeiramente dependente em relação à realização 
das suas atividades de vida diária. A utente tem algumas dificuldades na marcha 
realizando, no entanto, marcha autónoma. Sofreu, ao longo do tempo, várias quedas com 
fracturas múltiplas. 
 A utente tem uma boa relação com os outros e é de abordagem fácil, sendo 
bastante interativa, apesar de um défice auditivo bilateral, o que limita muito a sua 
interação com os pares. O seu discurso é lentificado, mas coerente. Não mostra 
alterações da memória remota, tendo apenas algumas alterações na memória recente, 
encontrando-se parcialmente orientada no espaço e no tempo. 
 
8.2 Pequena descrição teórica sobre os diagnósticos das utentes  

Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental 
No DSM-IV a Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental é designada por 

Deficiência Mental e a sua característica essencial é um funcionamento intelectual global 
inferior à média, acompanhado de limitações no funcionamento adaptativo em, pelo 
menos, 2 áreas das seguintes: comunicação, cuidados próprios, vida doméstica, 
competências sociais/interpessoais, uso de recursos comunitários, autocontrolo, 
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competências académicas funcionais, trabalho, tempos livres, saúde e segurança (APA, 
2002). Segundo o DSM-IV são especificados quatro graus de gravidade para esta 
perturbação, sendo eles: ligeiro, moderado, grave e profundo. Os indivíduos com 
Deficiência Mental Moderada podem adquirir competências de comunicação durante os 
anos pré-escolares, podem beneficiar de treino laboral e, com supervisão, adquirem 
autonomia, adaptando-se bem à vida em comunidade em contextos supervisionados 
(APA, 2002). Na maioria das vezes estes indivíduos têm dificuldades desenvolvimentais 
marcadas durante a infância no entanto, a grande maioria aprende a desenvolver algum 
grau de independência nos cuidados básicos e adquire habilidades de comunicação e 
académicas adequadas (ICD-10, 2010). 

 
Doença Bipolar 
Esta é uma perturbação caracterizada por dois ou mais episódios nos quais o 

humor do paciente e os seus níveis de atividade estão significativamente perturbados, 
consistindo a perturbação em episódios em que o humor e a energia do indivíduo estão 
muito elevados (hipomania ou mania) e em episódios em que os níveis de humor e 
energia se encontram muito baixos (depressão) (ICD-10, 2010).  

 
Esquizofrenia 
A Esquizofrenia é uma patologia com sintomas típicos, envolvendo um conjunto 

de disfunções cognitivas e emocionais, como a percepção, o pensamento indutivo, 
linguagem e comunicação, comportamento, afecto, fluência e produção do pensamento e 
do discurso, capacidade hedónica, vontade e impulsos, e atenção (APA, 2002). O 
diagnóstico da esquizofrenia envolve o reconhecimento de um conjunto destes sinais, 
associados à incapacidade do funcionamento ocupacional ou social (APA, 2002). Os 
sintomas desta patologia são classificados em dois tipos: os sintomas positivos, que 
refletem o excesso ou distorção das funções normais (ideias delirantes, alucinações, 
discurso e comportamento desorganizados), e os sintomas negativos, que refletem uma 
diminuição ou perda das funções normais (embotamento afectivo, alogia, avolição) (APA, 
2002).  
 
8.3 Avaliação Inicial 

A avaliação inicial das utentes decorreu na sala de estar da unidade 8, à qual 
pertencem duas das utentes integradas no grupo, decorrendo ao longo de três sessões. 
Estas foram realizadas com base na Bateria Psicomotora de Vítor da Fonseca, adaptada 
à população idosa, realizando-se também uma Observação Psicomotora Informal. 

Os resultados da avaliação inicial de cada utente encontram-se na Tabela 3. 
Apresenta-se, também, a sua análise qualitativa, com vista a estabelecer o plano de 
intervenção para o grupo. 
 
Tabela 3. Resultados das avaliações iniciais por utente 
                                                               
                                                                  Utente N.             Utente S.            Utente C.           Utente M.C. 

 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 

Controlo Respiratório                 

Tonicidade                 

Equilibração Estático                 

Dinâmico                 

Noção do 
Corpo 

Sentido 
Cinestésico 

                

Reconhecimento 
Direita-Esquerda 
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Autoimagem                 

Imitação de 
Gestos 

                

Estruturação 
Espácio-
Temporal 

Organização                 

Estruturação 
Dinâmica 

                

Praxia 
Global 

Coordenação 
óculo-manual 

                

Coordenação 
óculo-podal 

                

Praxia Fina                 

 

Relativamente ao controlo respiratório, todas as utentes, excepto a M.C., realizam 
inspirações e expirações de forma adequada e controlada. A utente M.C. realiza 
inspirações e expirações de forma rápida e pouco harmoniosa. 

As utentes têm boa capacidade de descontração, mostrando um estado tónico 
adequado, sendo que apenas a utente M.C. mostra uma rigidez excessiva dos membros 
inferiores, não permitindo a realização de mobilizações passivas. 

No que diz respeito ao factor da equilibração, todas as utentes apresentam um 
bom equilíbrio estático, mantendo-se na posição vertical, de pé, sem mostrar oscilações. 
A tarefa do equilíbrio dinâmico é uma das tarefas em que o grupo apresenta mais 
dificuldades, necessitando, todas as utentes, de apoio para se deslocarem. A utente N. 
necessita de apoio, não devido a uma incapacidade física, mas devido ao facto de ter 
sofrido uma queda com fractura há alguns anos, tendo ganho medo nas deslocações. A 
utente S. desloca-se apoiada no andarilho, tendo, por vezes, desequilíbrios para a frente, 
devido à inclinação excessiva do tronco à frente e para o lado direito. A utente C. apenas 
necessita de um apoio lateral, mostrando, no entanto, alguns desequilíbrios laterais e 
frontais. Por fim, a utente M.C. mostrou-se relutante em realizar esta tarefa, sendo 
necessária alguma insistência para o fazer. Necessita de apoio frontal em ambos os 
braços/mãos, deslocando-se com passos muito pequenos e apenas num espaço 
reduzido. 

Relativamente ao factor da noção do corpo, no item referente ao sentido 
cinestésico, todas as utentes reconhecem bem as partes do corpo que lhes foram 
indicadas, sendo capazes de as apontar. Identificam, também, os seus nomes. O 
reconhecimento esquerda-direita foi o item onde os resultados de todas as utentes se 
mostraram mais díspares, sendo que as utentes N. e C. fazem um reconhecimento 
perfeito da esquerda e da direita e as utentes S. e M.C. não são capazes de as indicar 
corretamente. No que diz respeito à imitação de gestos, este foi outro dos itens onde as 
utentes mostraram maior dificuldade, não sendo capazes de reproduzir o gesto pedido, 
nem quando o gesto foi dividido em partes. Apenas a utente C. foi capaz de realizar 
gestos semelhantes aos que lhe foram apresentados. 

No factor da estruturação espácio-temporal, relativamente à organização, as 
utentes N. e C. realizaram a contagem dos passos dados na deslocação realizada, sendo 
capazes, também, de reconhecer se era necessário dar passos mais compridos/curtos 
quando lhes era pedido que dessem menos/mais passos. Aqui, estas duas utentes 
apenas necessitaram de ajuda para saber o número de passos a dar quando lhes foi 
pedido que acrescentassem ou retirassem um certo número de passos. As utentes S. e 
M.C. realizaram a contagem dos passos não sendo, no entanto, capazes de realizar as 
outras duas componentes desta tarefa. Relativamente à estruturação dinâmica, todas as 
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utentes apresentaram dificuldades em orientar as imagens de forma adequada, sendo 
este, também, um item onde todo o grupo mostrou grandes dificuldades.  

 O item da coordenação óculo-manual mostrou ser de difícil realização para a 
maioria das utentes, sendo apenas a utente N. a mostrar uma boa capacidade de 
adequar a força e orientação do lançamento de acordo com a colocação do alvo. A 
coordenação óculo-podal é realizada de forma adequada pelas utentes N. e S., sendo 
estas utentes capazes de orientar o pontapear da bola na direção do alvo. A utente C., 
embora seja capaz de orientar relativamente bem a bola na direção do alvo, não adequa 
a força do chuto, sendo este realizado de forma fraca. A utente M.C. não orienta a bola 
na direção do alvo, devido ao facto de orientar o olhar apenas para a bola e para os seus 
membros inferiores, não deslocando o olhar para o alvo. 

Por fim, relativamente ao factor da praxia fina, todas as utentes revelam um bom 
controlo manual, sendo capazes de realizar os enfiamentos. 

No que diz respeito à observação psicomotora informal, observou-se, 
principalmente, que as utentes são pouco interativas umas com as outras, não tomando 
iniciativa numa atividade e não se mostrando, inicialmente, muito comunicativas. Apesar 
desse facto, as utentes mostraram-se motivadas e interessadas em participar nas 
sessões, apenas a utente N. se mostrou desinteressada.  
 
8.4 Planificação da Intervenção 

A intervenção teve uma duração, inicialmente prevista, de seis meses e meio, 
entre meados de novembro de 2011 e final de maio de 2012, com uma periodicidade de 
duas sessões de 60 minutos por semana. As sessões decorreram à terça e à quinta-feira 
entre as 16h00 e as 17h00. O espaço de intervenção foi a sala de estar da unidade onde 
se encontravam internadas duas das utentes do grupo, uma sala de espaço amplo e bem 
iluminada por várias janelas, com diversas cadeiras dispostas ao redor da sala e uma 
mesa ao centro. 

De acordo com a avaliação inicial das utentes, com as suas características e com 
os objetivos específicos das Unidades em que as utentes se encontram internadas, foram 
definidas as áreas de intervenção de âmbito psicomotor a trabalhar com o grupo, sendo 
elaborado um plano de intervenção (Figura 4). 

As áreas que se encontram mais comprometidas nestas utentes são a 
equilibração, nomeadamente o equilíbrio dinâmico, a estruturação espácio-temporal, a 
imitação de gestos, a coordenação óculo-manual e a interação social. Optou-se por 
destacar, nas sessões, as atividades de equilibração, com vista à estimulação da marcha 
e à prevenção de quedas, já que estas são, como já vimos, um dos factores mais 
incapacitantes na população idosa, levando a uma dependência física elevada. Sendo 
um dos objetivos das Unidades de Psicogeriatria a promoção da autonomia considerou-
se essencial um trabalho nesta área. Segundo Modange e Chaumont (2001) e Georgy 
(2001) a melhora da consciencialização corporal e do esquema corporal são essenciais 
para que o idoso melhore as suas funções de equilibração e a adaptação postural, pelo 
que se considerou, também, importante a realização de atividades com vista à promoção 
da consciencialização e do esquema corporal. Outro facto pelo qual se considerou 
importante trabalhar ao nível da consciencialização corporal foi que, com o avançar da 
idade, o investimento no prazer através do movimento e do trabalho corporal diminui 
acentuadamente, e sendo a maximização do bem-estar um dos objetivos destas 
Unidades de Psicogeriatria, proporcionar novas formas de alcançar esse bem-estar, 
através do corpo e da mediação corporal, pareceu-nos muito importante para esta 
população. 

A estruturação espácio-temporal será trabalhada ao longo das sessões já que é 
um factor onde as utentes mostram maiores dificuldades, sendo considerada uma área 
fundamental para a manutenção da autonomia. 
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Outra das áreas que considerámos importante intervir com este grupo foi a 
expressão e a interação social, uma vez que estas utentes passam grande parte do 
tempo nas salas de estar das unidades, podendo este tempo ser afectivamente mais 
profícuo se as utentes interagirem entre si. 

A estimulação cognitiva ocorreu ao longo de todas as sessões, como parte 
integrante das várias atividades. Foi um aspecto fundamental no desenvolvimento da 
intervenção, devido às características específicas das patologias destas utentes, à sua 
idade avançada e ao facto de este ser um objetivo proposto pela Unidade, com vista à 
promoção da autonomia das utentes e à preservação das suas funções. 

Por último, um trabalho global, sobre todos os factores psicomotores, pareceu-nos 
essencial, de forma a manter as capacidades que o grupo tem, retardando a sua 
deterioração e prolongando a sua autonomia.  

Para além do plano geral de intervenção foi elaborado, para cada sessão um 
planeamento de sessão, onde constam os objetivos gerais para essa sessão, os 
objetivos específicos, as atividades a realizar, os materiais necessários para a realização 
das mesmas e estratégias utilizadas em cada atividade. No final de cada sessão foi, 
também, redigido um relatório descritivo da sessão. Em anexo encontra-se, como 
exemplo, um planeamento de sessão e respetivo relatório (Anexo III).    
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Duração da Intervenção: seis meses e meio 
 
Número de Sessões: 31 
 
 

Objetivos 
Gerais 

Objetivos 
Específicos 

Atividades Frequência 
das 

Atividades* 

Estratégias 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Desenvolver 
Factores de 

Âmbito 
Psicomotor 

- Desenvolver a 
estruturação 
espacial 

- Realização de atividades em 
que as utentes têm que construir 
imagens com figuras 
geométricas de cartolina. 

14 - Apresentar um modelo sempre que necessário 
- Construção de imagens concretas, como carros, 
casas, etc. 
- Reforço positivo 

- Melhorar o 
equilíbrio dinâmico 

- Realização de atividades que 
incluam deslocamentos para 
transportar objetos. 
- Realização de pequenos 
percursos com obstáculos. 

26 - Realizar pequenos deslocamentos ao longo da 
sessão de forma a evitar a fadiga 
 

- Manter a praxia 
global e fina 

Realização de atividades que 
impliquem a coordenação óculo-
manual e podal, como derrubar 
objetos com bolas e atividades 
de encaixes ou recortes. 

24 - Utilizar jogos tradicionais como a malha, do 
agrado das utentes 
- Ajustar as distâncias entre a utente e o alvo de 
acordo com a necessidade de cada uma das 
utentes 
- Utilizar objetos grandes e bem visíveis 
- Demonstração sempre que necessário 
- Reforço positivo 

- Promover a 
consciência 
corporal 

- Realização de movimentos 
lentos e controlados, que as 
utentes terão que imitar.  
- Reprodução da forma do corpo 
com diferentes materiais. 
- Jogos com bola em que são 
referidas as diferentes partes do 

27 - Dar feedback sobre a realização dos 
movimentos 
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corpo com as quais se deve 
passar a bola. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Desenvolver 
as 

Capacidades 
Cognitivas 

- Desenvolver a 
memória 
semântica 

- Ao longo das atividades 
questionar as utentes sobre os 
objetos que vão sendo utilizados.  
- Realizar jogos de passe de bola 
em que cada utente tem que 
referir um elemento de uma 
categoria (previamente 
escolhida) antes de passar a 
bola. 

31 - Questionar as utentes sobre o nome e a utilidade 
dos diferentes objetos usados ao longo das 
sessões 
- Reforço positivo 

- Desenvolver a 
memória a curto 
prazo 

- No final de cada sessão pedir a 
cada utente para dizer a 
atividade que preferiu nessa 
sessão e descrevê-la. 

31 - No final de cada atividade pedir a cada utente 
para revelar as suas preferências relativamente às 
atividades realizadas de forma a reforçar o sentido 
da atividade 

- Promover a 
orientação no 
tempo 

- Pedir às utentes, no início de 
cada sessão, que refiram o dia, 
mês e ano em que nos 
encontramos. 
 - Solicita-se também que 
observem pela janela o tempo 
que faz lá fora e digam se se 
adequa à estação em que nos 
encontramos. 

31 - Ajuda verbal, situando as utentes em relação a 
datas especiais, como aniversários das mesmas, 
Natal, Páscoa, perguntando se nos encontramos 
antes ou depois dessas datas 
- Reforço positivo 

 
 
 

 
 

- Promover o 
reconhecimento 
entre as utentes 

- No início da sessão realizar 
uma atividade com bola em que 
têm que passar a bola entre elas 
dizendo o nome da pessoa para 
quem passam a bola. 

29 - Ao longo de toda a sessão pedir às utentes que 
questionem a companheira do lado sobre algo 
relacionado com a atividade que estamos a 
realizar 
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Promover a 
interação 

social 

- Promover a 
comunicação 
- Promover a 
interação 
espontânea nas 
sessões 

- Realizar atividades de 
cooperação entre as utentes, em 
que tenham que interagir umas 
com as outras, como a 
construção de uma imagem em 
conjunto. 
- Realizar o jogo do espelho em 
que têm que imitar o gesto de 
quem está à sua frente. 

25  
- Quando alguma utente não compreender a 
instrução, pedir a outra que explique 

 
 

 
 

Promover a 
estimulação 

sensorial 

- Fomentar o 
reconhecimento 
de elementos 
através do olfacto 

- Apresentar às utentes diversos 
aromas pedindo-lhes que os 
identifiquem ou que os associem 
a imagens que lhes serão 
apresentadas. 

5 - Pedir primeiro às utentes que identifiquem todas 
as imagens dizendo o nome do que está 
representado e as suas propriedades (comestível, 
flor…)  
- Reforço positivo  

- Fomentar o 
reconhecimento 
de materiais e 
objetos através do 
tato 
 

Colocar objetos e materiais com 
diferentes texturas pedindo às 
utentes que os identifiquem, 
refiram a sua função ou que os 
associem a imagens que lhes 
serão apresentadas. 

7 - Começar por apresentar objetos com os quais as 
utentes estejam bem familiarizadas e que façam 
parte do seu dia a dia 
- Reforço positivo 

 
Promover o 
relaxamento 
a nível físico 
e psicológico 

- Promover a 
consciencialização 
das diferentes 
partes do corpo e 
do seu estado 
tónico 

- No início da sessão realizar a 
mobilização corporal e, no final 
da sessão realizar exercícios de 
contração e descontração 
muscular e massagem das 
diferentes partes do corpo. 

27 - Instruções verbais 
- Acompanhar com demonstração 
- Usar materiais com diferentes texturas na 
realização das massagens 

Figura 4. Plano de intervenção do grupo 

 

 * Número de sessões em que foram realizadas as atividades indicadas ou com atividades com os mesmos objetivos que as indicadas
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8.5 Avaliação Final 

A avaliação final decorreu ao longo de três sessões, no horário habitual, terça e 
quinta-feira entre as 16h00 e as 17h00, no espaço físico utilizado para a realização das 
sessões. Os resultados obtidos nesta avaliação encontram-se na Tabela 4, sendo 
também feita a respetiva análise qualitativa. 

 
Tabela 4. Resultados das avaliações finais por utente 
 
                                                                  Utente N.             Utente S.            Utente C.           Utente M.C. 

 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 

Controlo Respiratório                 

Tonicidade                 

Equilibração Estático                 

Dinâmico                 

Noção do 
Corpo 

Sentido 
Cinestésico 

                

Reconhecimento 
Direita-Esquerda 

                

Autoimagem                 

Imitação de 
Gestos 

                

Estruturação 
Espácio-
Temporal 

Organização                 

Estruturação 
Dinâmica 

                

Praxia 
Global 

Coordenação 
óculo-manual 

                

Coordenação 
óculo-podal 

                

Praxia Fina                 

 
 

Relativamente ao controlo respiratório, todas as utentes, excepto a M.C., realizam 
inspirações e expirações de forma adequada e controlada. A utente M.C. realiza 
inspirações e expirações de forma rápida e pouco harmoniosa. 

As utentes têm boa capacidade de descontração, mostrando um estado tónico 
adequado, sendo que apenas a utente M.C. mostra uma rigidez excessiva dos membros 
inferiores, não permitindo a realização de mobilizações passivas. A utente N. melhorou a 
sua tonicidade, permitindo a realização de mobilizações passivas sem se notar qualquer 
resistência, abandonando totalmente os membros. 

No que diz respeito ao factor da equilibração, todas as utentes apresentam um 
bom equilíbrio estático, mantendo-se na posição vertical, de pé, sem mostrar oscilações. 
A tarefa do equilíbrio dinâmico foi uma das tarefas em que se percebeu uma maior 
evolução qualitativa das utentes. A utente N. continua a necessitar de apoio, não devido a 
uma incapacidade física, mas devido ao facto de ter sofrido uma queda com fractura há 
alguns anos, no entanto, mostra-se mais confiante, realizando menos força nos apoios. A 
utente S. desloca-se apoiada no andarilho, tendo, por vezes, desequilíbrios para a frente, 
devido à inclinação excessiva do tronco à frente e para o lado direito, tendo, no entanto, 
mostrado melhorias na adaptação postural, sendo capaz de manter o tronco menos 
inclinado à direita, o que leva a uma menor produção de desequilíbrios. A utente C. 
desloca-se sem apoios, embora de forma lenta e cautelosa. Por fim, em relação à utente 
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M.C., necessita de apoio frontal em ambos os braços/mãos, deslocando-se com passos 
muito pequenos e apenas num espaço reduzido. 

Relativamente ao factor da noção do corpo, no item referente ao sentido 
cinestésico, todas as utentes reconhecem bem as partes do corpo que lhes foram 
indicadas, sendo capazes de as apontar e de as nomear. O reconhecimento esquerda-
direita foi o item onde os resultados de todas as utentes se mostraram mais díspares, 
sendo que as utentes N. e C. fazem um reconhecimento perfeito da esquerda e da direita 
e as utentes S. e M.C. não são capazes de as indicar corretamente. No que diz respeito à 
imitação de gestos, este foi outro dos itens onde as utentes mostraram uma maior 
evolução, sendo que as utentes N. e C. conseguiram realizar uma reprodução 
semelhante do gesto pedido e as utentes S. e M.C., embora não realizassem o gesto 
completo, conseguiam realizar uma parte inicial semelhante. 

No factor da estruturação espácio-temporal, relativamente à organização, as 
utentes N. e C. realizaram a contagem dos passos dados na deslocação realizada, sendo 
capazes, também, de reconhecer se era necessário dar passos mais compridos/curtos 
quando lhes era pedido que dessem menos/mais passos. Aqui, estas duas utentes 
apenas necessitaram de ajuda para saber o número de passos a dar quando lhes foi 
pedido que acrescentassem ou retirassem um certo número de passos. As utentes S. e 
M.C. realizaram a contagem dos passos não sendo, no entanto, capazes de realizar as 
outras duas componentes desta tarefa. Relativamente à estruturação dinâmica, todas as 
utentes apresentaram dificuldades em orientar as imagens de forma adequada, no 
entanto, as utentes N. e C. mostraram maior capacidade de realizar uma análise crítica 
relativamente ao seu desempenho, sendo capazes de avaliar se a imagem reproduzida 
estava exatamente igual à imagem apresentada. 

No item da coordenação óculo-manual a utente N. mostra uma boa capacidade de 
adequar a força e orientação do lançamento de acordo com a colocação do alvo, e a 
utente S. melhorou o seu desempenho, obtendo uma cotação maior relativamente à 
avaliação inicial. As utentes C. e M.C. não demonstraram uma adaptação da orientação 
do lançamento relativamente ao alvo. A coordenação óculo-podal é realizada de forma 
adequada pelas utentes N. e S., sendo estas utentes capazes de orientar o pontapear da 
bola na direção do alvo. A utente C. mostrou um melhor desempenho nesta tarefa 
relativamente à avaliação inicial, sendo capaz de orientar relativamente bem a bola na 
direção do alvo, e adequando a força do chuto à distância a que se encontra o alvo. A 
utente M.C. não orienta a bola na direção do alvo, devido ao facto de orientar o olhar 
apenas para a bola e para os seus membros inferiores, não deslocando o olhar para o 
alvo. 

Por fim, relativamente ao factor da praxia fina, todas as utentes revelam um bom 
controlo manual, sendo capazes de realizar os enfiamentos. 

No que diz respeito à observação psicomotora informal, observou-se que as 
utentes foram desenvolvendo relações ao longo da intervenção, reconhecendo-se pelos 
nomes e interagindo entre elas durante as sessões. A utente M.C. não interage 
espontaneamente com as outras utentes, reagindo apenas quando alguém se lhe dirige 
diretamente. As utentes tomam a iniciativa na realização das atividades, não 
necessitando de incentivo ou insistência para a sua realização. As utentes mostraram-se 
satisfeitas com as sessões, referindo mesmo sentirem-se melhor. Salientamos o facto de 
a utente N. se mostrar inicialmente desinteressada nas sessões, facto que se foi 
alterando com o decorrer da intervenção, tornando-se esta utente numa das mais 
participativas. 
 
8.6 Reflexão crítica sobre o caso de grupo 
 A intervenção com o Grupo teve início a 22 de novembro de 2011 e terminou a 31 
de maio de 2012, tendo a duração de 6 meses e meio. Devido à nossa participação no 
estudo a decorrer na Faculdade de Motricidade Humana, relativo à adaptação de um 
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instrumento de avaliação à população idosa, não foi possível realizar todas as sessões 
previstas para este grupo, já que foi necessário proceder à aplicação do referido 
instrumento de avaliação a alguns utentes, no horário em que se realizavam as sessões. 
Assim, durante os meses de fevereiro, março e abril, algumas sessões ficaram por 
realizar. 
 Foi realizada uma avaliação inicial às utentes constituintes do grupo, através das 
quais se procedeu à elaboração do plano de intervenção e à definição das áreas com 
maior necessidade de enfoque durante a intervenção. Assim, concluiu-se que a 
promoção do equilíbrio, da consciencialização corporal, da estruturação espácio-temporal 
e da interação social seriam áreas primordiais de intervenção, juntamente com a 
estimulação cognitiva. 
 As utentes mostraram-se motivadas em participar nas sessões embora, 
inicialmente, fosse necessária uma grande estimulação para que as utentes 
participassem nas atividades, sendo pouco habitual que as utentes tomassem iniciativa 
no início de qualquer atividade. A utente N. mostrou-se de início contrariada na 
participação das sessões, embora nunca se tenha recusado a participar e nunca tenha 
abandonado uma sessão, sendo que a sua adesão e participação na sessão aumentava 
com o desenvolver dessa sessão. Ao longo da intervenção, esta utente mostrou-se cada 
vez mais motivada para participar, estando sempre, antes do início das sessões, à 
espera já na sala e, no final das sessões, propondo atividades para a sessão seguinte. 
Pode observar-se, ao longo de toda a intervenção, uma cada vez maior participação 
espontânea das utentes e uma maior interação entre elas. A estratégia utilizada, de pedir 
a uma utente que explicasse em que consistia uma atividade quando outra utente não 
compreendia, mostrou-se eficaz, já que, com o avançar da intervenção, as utentes 
passaram, elas próprias a questionar as outras utentes quando não compreendiam bem o 
que teriam que realizar. Também a realização da mesma atividade inicial em todas as 
sessões, em que era pedido às utentes que lançassem a bola umas às outras dizendo o 
nome da pessoa a quem atiravam a bola, mostrou ser uma atividade relevante no 
estabelecimento de uma relação inicial entre as utentes e no estabelecimento da coesão 
do grupo, já que era uma atividade em que se promovia o reconhecimento das utentes 
participantes nesse grupo. Neste aspecto, apenas a utente M.C. não mostrou evoluir na 
interação com as restantes utentes, facto que se pode dever às dificuldades que a utente 
apresenta na comunicação e expressão, bem como na dificuldade em tolerar diversos 
sons, devido à hiperacusia bilateral, o que se torna uma limitação ao nível da interação. 
Apesar deste facto a utente M.C. estabeleceu relação com os terapeutas, já que, à nossa 
chegada à Unidade, a utente mostrava sempre um largo sorriso. 
 Relativamente à intervenção ao nível do equilíbrio/prevenção de quedas, 
observou-se que o objetivo foi cumprido, sendo que as utentes mostraram ligeiras 
melhorias a este nível. A utente C., que de início era transportada de cadeira de rodas até 
à sala de intervenção, passou a deslocar-se pelo próprio pé, embora com apoio e a 
utente S. mostrou uma postura mais adequada no final da intervenção. Consideramos 
que a utente M.C. poderia ter maior evolução a este nível se beneficiasse de uma 
intervenção individualizada e se fosse mais estimulada, já que a utente se mostrava 
relutante em realizar as atividade em que era necessário deslocar-se o que, devido ao 
facto de as outras utentes não terem tolerância à espera, interferia com a dinâmica do 
grupo, embora, com tempo, a utente acabasse por realizar estas atividades. 
 No que diz respeito à consciencialização corporal, estas atividades mostraram ser, 
em especial o momento final de relaxação, do agrado de todas as utentes, o que se torna 
benéfico não só pelo facto de a consciencialização corporal trazer melhorias às funções 
do equilíbrio, mas também pelo facto de se proporcionar às utentes momentos de bem-
estar e de prazer, tão essenciais nesta fase da vida.  
 Através da análise da avaliação inicial e da avaliação final podemos observar que 
as utentes mantiveram as suas capacidades, o que leva a sugerir que a intervenção foi 
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benéfica, já que um dos grandes objetivos aquando da intervenção com grupos de 
população idosa é a manutenção das suas capacidades e o atraso da sua deterioração.  

De futuro consideramos que as utentes beneficiariam da continuação da 
intervenção psicomotora em grupo, de forma a manter as utentes estimuladas a nível 
social e cognitivo, promovendo ao máximo a sua autonomia. 

Relativamente à utente M.C., foi já referido que esta beneficiaria de uma 
intervenção complementar individual ao nível da prevenção de quedas sendo também 
importante, para a utente N., um trabalho continuado nesta área, já que a sua limitação 
ao nível dos deslocamentos não se situa ao nível físico, mas sim psicológico, sendo 
importante desconstruir este medo. 

Apresentamos, de seguida, nas Figuras 5, 6, 7 e 8, a comparação entre as 
avaliações iniciais e finais das utentes e, na Figura 9, a comparação entre a média das 
avaliações iniciais e das avaliações finais do grupo. 
 

 
Figura 5. Comparação entre resultados da Avaliação Inicial e da Avaliação Final da utente N. 
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Figura 6. Comparação entre os resultados da Avaliação Inicial e da avaliação Final da utente S. 

 
 
 
 

 
Figura 7. Comparação entre os resultados da Avaliação Inicial e da avaliação Final da utente C. 
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Figura 8. Comparação entre os resultados da Avaliação Inicial e a Avaliação Final da utente M.C. 

 
 
 
 

 
Figura 9. Comparação entre as médias da Avaliação Inicial do grupo e as médias da Avaliação Final 

 
 A intervenção realizada com este grupo situou-se ao nível da prevenção terciária, 
visto todas as utentes terem já um diagnóstico estabelecido e os objetivos serem, 
essencialmente, ao nível da promoção da autonomia, do atraso na progressão da 
deterioração e no proporcionar de um maior bem-estar e de uma melhor qualidade de 
vida. Tentámos integrar ao máximo na intervenção os objetivos gerais da Unidade, 
estimulando as utentes a nível físico e cognitivo e proporcionando-lhes momentos de 
bem-estar e de qualidade. 
 Relativamente à intervenção em si considerámos essencial que a intervenção com 
estas utentes tenha sido realizada em grupo, permitindo realizar um bom trabalho ao 
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nível da interação social. No entanto, o facto de o grupo ser bastante heterogéneo, 
nomeadamente ao nível das capacidades cognitivas de cada utente e ao nível da 
mobilidade, fez com que as atividades tivessem, por vezes, um nível de exigência 
demasiado elevado ou demasiado baixo para algumas utentes, sendo necessário adaptar 
todas as atividades a cada uma das utentes individualmente, dificultando a dinâmica da 
interação entre o grupo. Este facto foi um grande desafio para o estagiário e revelou-se 
muito enriquecedor. 
 Por fim, também o facto de ter havido interrupções na intervenção, não sendo 
possível realizar todas as sessões inicialmente previstas, levou a uma descontinuidade 
no trabalho com as utentes, podendo ter sido um factor que interferiu com a evolução do 
grupo, tendo-se notado que, após a não realização de algumas sessões, quando se 
realizava uma nova sessão o grupo se mostrava menos interativo e coeso. 
 

9 Atividades complementares de formação 

9.1 Ambientes Formais de Aprendizagem 

Semana Aberta na Casa de Saúde da Idanha 
Esta é uma semana em que se realizam palestras sobre diversos temas, 

direcionadas aos colaboradores, durante a manhã e, da parte da tarde, são 
desenvolvidas atividades para os utentes. A Semana Aberta da CSI de 2011 realizou-se 
entre 10 e 14 de outubro. 

Na segunda-feira realizou-se uma palestra sobre A importância das narrativas na 
Saúde Mental apresentada pelo Dr. Pedro Varandas, abordando a importância das 
histórias e da história de vida na construção da identidade individual. Na terça-feira, o 
tema foi a Liderança carismática: um caminho partilhado apresentado pela Irmã Paula 
Carneiro, em que abordou a vida do Padre Bento Menni, fundador da Congregação. 
Quarta-feira a Enfermeira Ana Querido apresentou uma comunicação sobre Estratégias 
de promoção de esperança em cuidados paliativos e, por fim, na quinta- feira realizou-se 
a palestra com o tema Pobreza, desemprego e saúde mental: desafios atuais 
apresentada pela Dra. Sónia Gonçalves. 

 
Simpósio sobre o Envelhecimento 
Este Simpósio decorreu nas instalações da CSI, dia 2 de novembro de 2012 e 

foram abordados diversos temas relativos ao envelhecimento.  
A primeira conferência teve por tema O Envelhecimento na Atualidade e foi 

dirigida pela Prof. Dra. Maria Eugénia Duarte Silva. De seguida, o tema da primeira mesa 
redonda foi Aprender a não esquecer, apresentada pela Mestre Sandra Ginó, em que 
abordou a necessidade da realização da avaliação neuropsicológica e das diferentes 
terapias existentes para indivíduos com demência. Seguiram-se a segunda e a terceira 
mesas redondas com os temas, respectivamente, Estimulação Motora nos Idosos, 
apresentada pela fisioterapeuta Graça Melo, e Promoção da Saúde Mental na Pessoa 
Idosa, apresentada pela Mestre Gloria Toletti. Para terminar, realizou-se o workshop 
Psicomotricidade nas Demências, orientado pela psicomotricista Felisbela Paixão, onde 
foram apresentadas uma série de estratégias para lidar com esta população em diversas 
situações, sendo dados vários exemplos de atividades psicomotoras que podem, e 
devem, ser realizadas com esta população. 
 

XI Congresso de Psiquiatria S. João de Deus – Qualidade em Saúde Mental 
No âmbito do estágio tivemos conhecimento deste congresso, promovido pelas 

Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e pelo Instituto S. João de Deus, e, 
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tendo em conta o tema do congresso e o âmbito do estágio, pareceu-nos pertinente a 
participação no mesmo. 

O congresso realizou-se de 23 a 25 de fevereiro na Universidade Católica de 
Lisboa e teve, como tema geral, a Qualidade em Saúde mental – Cuidar com Saber e 
Humanidade. O congresso contou com a participação de várias entidades nacionais e 
internacionais na área da psiquiatria abordando temas como a assistência hospitalar, a 
evolução nos diagnósticos, as formas de classificação das patologias na área da 
psiquiatria, a reabilitação neuropsicológica e outras formas de terapia e outros assuntos 
específicos a determinadas patologias. 

 
Formação sobre os Valores da Congregação 
A formação realizou-se na Unidade Maria Josefa e teve como objetivo transmitir e 

relembrar os valores pelos quais a CSI se rege. Foi realizada uma pequena dramatização 
onde alguns participantes representaram o papel de utentes e, outros, o papel de 
colaboradores e familiares, enquanto os restantes participantes assistiram. No final, o 
objetivo foi tentar compreender quais os valores que estavam a ser transmitidos e de que 
forma eles são postos em prática, no dia a dia da CSI. Foi também elaborado um cartaz, 
onde se representaram, por escrito, todos os valores da Casa, que foi depois exposto no 
corredor da Unidade. 

 
Reunião de equipa da Unidade Maria Josefa 
As reuniões de equipa da Unidade Maria Josefa realizavam-se às segundas-feiras 

pelas 14h30. Nestas reuniões eram discutidos os casos da Unidade e realizada a 
apresentação de novos utentes da Unidade. 

 

9.2 Ambientes Informais de Aprendizagem 

Jogos sem Peneiras 
Estes jogos realizaram-se no âmbito da Semana Aberta da CSI e foram dirigidos a 

todos os utentes da CSI. Decorreram da parte da tarde, no ginásio, tendo participado, de 
forma individual e em grupo, vários utentes. Foram realizados diversos tipos de jogos, 
como construção de um puzzle grande em 3D, jogos de coordenação e destreza motora, 
estre os quais, acertar com almofadas de areia em buracos, acertar com arcos em 
estacas dispostas verticalmente, etc. As várias atividades foram dispostas no ginásio por 
estações, participando vários utentes simultaneamente nas diferentes atividades. Nestes 
jogos tivemos oportunidade de orientar os utentes numa das estações de atividades, 
explicando em que consistia a atividade e ajudando, sempre que necessário, na sua 
realização. 

 
Manhã de jogos tradicionais 

 Em conjunto com a estagiária de Terapia Ocupacional foi organizada uma manhã 
de jogos tradicionais para os utentes da Unidade Maria Josefa. Os jogos decorreram 
entre as 10h00 e as 12h00 tendo participado sete utentes, autónomos e que se 
mostraram interessados em participar.  

Realizámos uma reunião entre os estagiários com o objetivo de definir as 
atividades a realizar e a forma de realização das mesmas. Antes do início da atividade a 
sala foi organizada, dispondo as várias atividades em diferentes zonas da sala. 
 A cada utente foi dada uma folha onde teriam que escrever o nome pelo qual se 
queriam fazer representar, sendo também responsáveis pelo registo pontual das 
atividades. Foi realizado o jogo da malha, jogo do arco, um percurso de equilíbrio com 
uma bola, jogo da lata e, no final, a construção em grupo de um puzzle grande em 3D.  
 No final da atividade os utentes mostraram-se satisfeitos e referiram a 
necessidade de se realizarem mais atividades do mesmo cariz na Unidade. 
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Reflexão de Natal 
Na época que antecede o Natal realiza-se, habitualmente, uma reflexão dirigida 

pela Irmã chefe de Enfermagem, na qual todos os colaboradores da CSI são convidados 
a participar. A reflexão consistiu na leitura de um texto alusivo à época de Natal e numa 
posterior reflexão sobre o mesmo. De seguida, cantou-se, em conjunto, uma canção 
alusiva à época. Seguidamente foi distribuído, a cada um dos participantes, uma imagem 
do presépio, em grupo juntaram-se as imagens semelhantes, sendo feita uma reflexão 
sobre o seu significado. Por fim, reconstruiu-se a imagem do presépio, cada grupo leu a 
sua reflexão e, depois, foi dado tempo, a quem assim o pretendesse, de ficar na sala do 
presépio a refletir. 

 
Jogos da primavera 
Os Jogos da primavera são realizados todos os anos, organizados pela instituição 

Elo Social, no âmbito das atividades inter-centros. Este ano os jogos decorreram no dia 
10 de maio no Parque Urbano de Santa Iria da Azóia, tendo participado um grande 
número de instituições. 

As atividades realizadas foram modalidades desportivas adaptadas, como 
lançamento de peso, dardo e disco, salto em comprimento, tiro ao arco, boccia e mini-
golfe. Em colaboração com o professor de Educação Física da Instituição, realizámos 
quatro dias de treinos das várias modalidades com as utentes, de forma a definir quais as 
utentes que iriam realizar determinada atividade e, posteriormente, realizando treinos 
específicos com a utente para essa atividade.  

Cada instituição tinha um grupo de participantes, ao qual foi fornecido um mapa 
do parque com as orientações a seguir para as diversas atividades, participando três 
utentes por modalidade. Cada instituição tinha, também, um grupo de assistentes que 
percorriam livremente as atividades.  

A apresentação das várias instituições e as atividades realizaram-se da parte da 
manhã, sendo que da parte da tarde se procedeu à entrega dos prémios por modalidade 
e, posteriormente, houve animação musical. 

 
Manhã de Atividades Psicomotoras 
 Foi-nos proposta a realização de uma manhã dedicada a atividades psicomotoras, 
para as utentes mais autónomas da Unidade Maria Josefa, nos jardins da CSI. Assim, dia 
5 de junho, pelas 10h00, foi reunido um grupo de seis utentes, indicadas pela enfermeira 
chefe da Unidade, e que se mostraram interessadas em participar. As atividades 
realizaram-se por estações, para que todas as utentes pudessem estar a participar em 
alguma atividade simultaneamente.  
 As atividades realizadas visaram trabalhar a memória, o equilíbrio e a 
coordenação óculo-manual. Foi feito um percurso com pinos, que as utentes tinham que 
percorrer equilibrando uma bola em cada mão, sem a agarrar. Outra atividade consistiu 
em realizar passes de bola, dois a dois, de uma linha até outra mais à frente, tendo as 
utentes que passar a bola antes de poderem avançar. Na atividade que tinha como 
objetivo promover a memória de curto prazo, as utentes tinham que passar dentro dos 
arcos, colocados no chão em três filas de três arcos cada, segundo uma sequência de 
cores previamente indicada, devendo as utentes passar apenas dentro dos arcos com 
essas cores e respeitando a sequência. Por último, realizou-se um pequeno jogo de 
Boccia. 
 
 Tarde musical 
 Esta atividade realizou-se dia 8 de junho de 2012 e foi organizada pelos 
estagiários de Terapia Ocupacional, que solicitaram a nossa colaboração. A atividade 
constou de uma tarde no anfiteatro da CSI, onde foram apresentadas músicas 



Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais 

Casa de Saúde da Idanha 

 

58 
 

previamente ensaiadas pelos estagiários e pelas suas utentes da Unidade Maria Josefa 
e, posteriormente, convidou-se quem quisesse a subir ao palco do anfiteatro e cantar 
uma música. Após as apresentações musicais foram colocadas músicas a tocar e deu-se 
lugar a um momento em que todos os participantes foram convidados a dançar.  
 
9.3 Outros casos acompanhados ao longo do estágio 

No decorrer do estágio tivemos a oportunidade de acompanhar outros casos para 
além daqueles desenvolvidos anteriormente, casos que expomos aqui de forma sucinta, 
visto não serem os nossos alvos de estudo, mas foram objeto de discussão e de reflexão, 
constituindo, igualmente, um elemento de grande relevância para as nossas 
aprendizagens. 
 

Utente G. 
O utente encontrava-se internado na Unidade de Gerontopsiquiatria e 

Reabilitação Cognitiva, Unidade Maria Josefa. 
O utente G. nasceu a 13 agosto de 1938, tendo 73 anos. O utente foi admitido 

para internamento na CSI no final de abril de 2012, com o diagnóstico de Síndrome 
Demencial, para estabilização de sintomas, tendo já estado internado na CSI, pelos 
mesmos motivos.  

A intervenção com o utente G. teve início dia 1 de março de 2012 e terminou dia 
24 de maio de 2012, tendo a duração de três meses. As sessões decorreram às terças e 
quintas-feiras, entre as 14h30 e as 15h30, na sala terapêutica da Unidade Maria Josefa. 

Foi realizada uma avaliação inicial, através da qual se definiram as áreas fortes do 
utente e as áreas com maior necessidade de intervenção, traçando-se o plano da 
intervenção com os respectivos objetivos. Observou-se então que as áreas com maior 
necessidade de intervenção seriam a estruturação espacial, a praxia fina, o equilíbrio 
dinâmico e controlo postural e, por fim, a memória de curto prazo. Estas foram as áreas 
de maior enfoque ao longo das sessões valorizando-se, no entanto, as áreas fortes do 
utente, sendo elas a praxia global, a noção do corpo e a capacidade de comunicação. As 
sessões foram baseadas, maioritariamente, em atividades com elevada componente 
física, dentro dos limites do utente, visto este ter manifestado vontade em realizar 
atividades que incluíssem bastante movimento. 

 
Grupo de Psiquiatria 
As utentes que integraram este grupo encontravam-se internadas na Unidade 5, 

Unidade de Psiquiatria cujas utentes têm patologias de incidência moderada e têm um 
longo internamento.  

Este grupo foi constituído, inicialmente, por quatro utentes. No entanto, devido à 
pouca aderência às sessões de duas das utentes, optou-se por dar continuidade a este 
grupo apenas com duas utentes, permitindo assim um trabalho mais continuado, 
individualizado e eficaz. As utentes tinham 56 e 36 anos de idade e um diagnóstico de 
esquizofrenia hebefrénica e perturbação esquizoafectiva, respectivamente.  

O trabalho realizado com este grupo baseou-se, essencialmente, na promoção 
das competências sociais e na sua capacidade de expressão, sendo realizadas 
atividades que visavam trabalhar a conduta social e a interação com o outro e, também, 
atividades de carácter mais expressivo, como a dança.  

A intervenção teve uma duração de seis meses e meio, desde meio de novembro 
até ao final de maio. As sessões decorreram às quartas-feiras, entre as 10h00 e as 
11h00, numa sala da Unidade a que as utentes pertenciam. Esta sala dispunha de uma 
mesa, diversas cadeiras e um rádio, sendo uma sala ampla e bem iluminada. 

 
Grupo de Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental 
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As utentes que integraram este grupo encontravam-se internadas numa das 
Unidades de Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental, a Unidade S. João de Deus. 

Este grupo era constituído por cinco utentes, todas do género feminino, com 
idades compreendidas entre os 43 e os 58 anos e diagnosticadas com Dificuldade 
Intelectual e Desenvolvimental. O grupo estava já formado desde o ano anterior, ano em 
que foi acompanhado em sessões de psicomotricidade pela estagiária desse ano. Assim, 
o trabalho realizado com este grupo foi um trabalho de continuidade, sendo um trabalho 
com o objetivo de promover as capacidades físicas, cognitivas e sócioemocionais das 
utentes.  

A intervenção teve uma duração de seis meses e meio, desde meio de novembro 
até ao final de maio. As sessões decorreram às quartas-feiras, entre as 11h00 e as 
12h00, no ginásio da Casa de Saúde. 

 
Utente C. 
A utente C. encontrava-se internada na Unidade S. João de Deus. A utente 

nasceu a 6 de abril de 1951, tendo 61 anos de idade. Foi internada na Casa de Saúde da 
Idanha aos 18 anos, com o diagnóstico de Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental, 
Deficiência Auditiva grave e pé boto. Esta situação afecta o equilíbrio e a marcha, 
necessitando de um andarilho para se deslocar. 

A utente tinha já beneficiado de intervenção psicomotora no ano anterior, com as 
estagiárias desse ano, sendo portanto realizado um trabalho de continuidade. A 
intervenção com a utente C. realizou-se em meio aquático e teve como principais 
objetivos promover a adaptação a este meio, trabalhar o equilíbrio e a marcha, adequar o 
estado tónico e desenvolver as funções cognitivas. Demos também enfoque à promoção 
da autonomia da utente, tanto no balneário, ao nível da higiene e vestuário, como no 
meio aquático, na intervenção propriamente dita. 

A intervenção teve uma duração de sete meses, desde final de outubro a final de 
maio, sendo realizadas duas sessões por semana, à terça e quinta-feira entre as 10h00 e 
as 11h00. 
 
9.4 Exame Geronto-Psicomotor 

No âmbito de uma investigação realizada pela Faculdade de Motricidade Humana 
está a proceder-se à tradução e adaptação, por Morais, Fiúza, Santos e Lebre, de um 
instrumento de avaliação psicomotora para a população idosa portuguesa, denominado 
Exame Geronto-Psicomotor (EGP). Após a tradução do instrumento, foi necessário 
proceder-se à aplicação da versão traduzida a uma amostra da população à qual se 
destina o instrumento, de forma a analisar se o instrumento realmente avalia as 
capacidades que se propõe avaliar. Esta fase é denominada de fase de teste-reteste, e 
consistiu na aplicação deste instrumento a um número mínimo de 100 idosos, sendo 
aplicado duas vezes a cada participante, com um intervalo de três semanas entre cada 
aplicação. Assim, fomos incluídos nesta equipa de investigação e procedemos à 
aplicação do referido instrumento, a idosos residentes na Casa de Saúde da Idanha, 
entre fevereiro e abril do corrente ano. O instrumento foi aplicado a indivíduos com 60 ou 
mais anos de idade, tendo como critério de exclusão indivíduos com qualquer deficiência 
motora ou auditiva ou que apresentassem alguma perturbação mental. Foram recolhidas, 
igualmente, as pontuações que cada um dos participantes obteve nos seguintes 
instrumentos: Índice de Barthel, Índice de Lawton, Índice de Graffar e Mini-Exame do 
Estado Mental. No nosso caso, alguns destes instrumentos encontravam-se já aplicados 
aos utentes por outros técnicos da CSI, no entanto, foi necessário proceder, também, à 
aplicação destes instrumentos a outros utentes. No final das aplicações, os dados foram 
introduzidos numa base de dados específica, através do software estatístico SPSS.  

Antes do início destas aplicações realizou-se uma formação sobre o EGP, para 
que todos os intervenientes estivessem nas condições de aplicar o mesmo de forma 
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rigorosa e fiável. Realizaram-se ainda reuniões com toda a equipa para discutir a 
pertinência dos itens, as dificuldades de aplicação de cada item, a necessidade de 
realizar alterações relevantes e a adequação dos itens à população portuguesa. No final 
procedeu-se ainda ao preenchimento de uma Escala Pessoal de Resultados, de Morais, 
Santos e Lebre (2012), relativa à validade de conteúdo do instrumento, nomeadamente, 
referente à relevância, clareza, simplicidade e ambiguidade de cada item e sub-item. 

O Exame Geronto-Psicomotor foi desenvolvido por Michel, Soppelsa e Albaret em 
2010, com o propósito de suprir uma das grandes dificuldades dos psicomotricistas que 
intervêm na área do envelhecimento, que é a ausência de um instrumento de avaliação 
de referência, específico da psicomotricidade e dirigido a idosos (Michel, Soppelsa & 
Albaret, 2010). A existência de uma forma de avaliação específica legitima também o 
trabalho do psicomotricista, especificando bem a abordagem psicomotora como uma 
abordagem com fins terapêuticos e não de animação ou ocupacionais (Michel, Soppelsa 
& Albaret, 2010). Para estes autores, a avaliação psicomotora tem, no seio de uma 
equipa multidisciplinar, um valor fundamental, pois é a única que tem em consideração 
uma abordagem psicocorporal dos pacientes com Demência de Alzheimer ou outra 
patologia similar, sendo, assim, essencial, no estabelecimento de um plano individual de 
intervenção. 

Este exame responde aos fundamentos da psicomotricidade pois é uma avaliação 
psicomotora que alia uma metodologia rigorosa e uma observação clínica (Michel, 
Soppelsa & Albaret, 2010). O exame comporta 17 itens que avaliam o equilíbrio, a 
coordenação motora, o conhecimento da estrutura corporal, a vigilância, as percepções 
visuais, tácteis e auditivas, a memória, o domínio espacial e temporal e a comunicação 
(Michel, Soppelsa & Albaret, 2010). Cada item tem uma cotação máxima de seis pontos, 
sendo a cotação mais positiva quanto melhor o desempenho na tarefa, contendo, alguns 
deles, sub-itens. A ordem de aplicação dos itens pode ser alterada, excepto nos três 
onde é avaliada a memória (10, 11 e 12) que devem ser aplicados em sequência (Michel, 
Soppelsa & Albaret, 2010). Está prevista uma possível pausa na aplicação do exame, a 
seguir a um item específico, no caso de o utente se sentir fatigado, com dor ou 
apresentar dificuldades de vigilância (Michel, Soppelsa & Albaret, 2010). Após a 
aplicação de todos os itens é possível observar as áreas onde o utente tem maior 
necessidade de intervenção, possibilitando, assim, a determinação ajustada de um plano 
terapêutico (Michel, Soppelsa & Albaret, 2010). 

No final da aplicação deste instrumento, os autores referem a importância de dar 
um feedback imediato ao utente, das suas limitações mas, sobretudo, dos seus domínios 
psicomotores mais eficientes, sobre os quais se deverá apoiar o desenvolvimento do 
trabalho com o utente. Do ponto de vista dos autores, este feedback é de extrema 
importância pois os utentes aderem melhor a um projeto de intervenção e têm uma 
participação mais ativa se tiverem consciência do seu estado psicocorporal, da sua 
dinâmica relacional e dos seus mecanismos motivacionais. 
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10 Reflexão Final 

 

Sendo a capacidade de reflexão um dos elementos mais importantes na 
construção e consolidação de novas aprendizagens, não podia deixar de ser, também, 
um dos objetivos finais do Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais. 
Assim, é chegado o momento, depois de terminada esta experiência, de traduzir, aqui, o 
produto dessas reflexões, realizadas ao longo de todo estágio e aquando da elaboração 
do Enquadramento Teórico. 

Na sociedade atual as perturbações mentais são uma das principais causas de 
alterações no comportamento adaptativo. A WHO refere a importância dos estudos 
relativos ao custo-eficácia para intervenções nesta área, essencialmente relativos às 
intervenções não farmacológicas, podendo ser uma área futura de investigação ao nível 
da Reabilitação Psicomotora. Vimos que são várias as referências à psicomotricidade 
como uma terapia benéfica na área da saúde mental, através das suas diversas técnicas. 
No entanto, não existem, ou são escassos e de difícil acesso, estudos empíricos, que 
relatem objetivamente e que apresentem dados concretos relativos aos benefícios da 
intervenção psicomotora nesta população. Esta lacuna reflete-se, depois, no 
reconhecimento da psicomotricidade como uma área importante nas equipas 
multidisciplinares que prestam cuidado a esta população, o que podemos constatar no 
reduzido número de psicomotricistas que encontramos referenciados na Rede de 
Psiquiatria e Saúde Mental do Sistema Nacional de Saúde.  

Também no que diz respeito à população idosa, a investigação relativa às 
vantagens da intervenção psicomotora pode, e deve, ser uma área de grande interesse 
no futuro. Vimos que, devido a vários factores, a população está a envelhecer, 
aumentando, por isso, a procura de respostas sociais adequadas a esta população e às 
alterações que o processo de envelhecimento traz consigo. Pudemos analisar estudos 
empíricos que referem os benefícios da psicomotricidade nesta população, no entanto, 
são ainda poucos os estudos encontrados e estes apresentam limitações que é essencial 
colmatar com futura investigação. Nomeadamente, o facto de, um dos estudos, ser de 
intervenções combinadas, não sendo, assim, possível atribuir as melhorias encontradas 
apenas à intervenção psicomotora, nem sendo possível quantificar a contribuição da 
intervenção psicomotora nessas melhorias. Outra das limitações encontradas foi o facto 
de, num dos estudos, não existir grupo de controlo, não sendo assim correto admitir que 
as melhorias se deveram à intervenção psicomotora e não a qualquer outro factor, a que 
todos os utentes da instituição pudessem ter estado expostos. Consideramos, portanto, 
essencial, o estabelecimento de equipas de investigação nesta área, de forma a reforçar 
a sua importância e a permitir estabelecer bases teóricas que possam fundamentar a 
prática. 

Neste ponto, consideramos que a nossa participação na investigação a decorrer 
na FMH, relativa à tradução de um instrumento de avaliação para idosos, foi uma grande 
mais-valia neste estágio. Essa participação permitiu-nos estar integrados numa equipa de 
investigação, dando-nos a conhecer a forma como se trabalha, proporcionou-nos o 
conhecimento aprofundado de um novo instrumento, que poderá vir a ser a base de 
futuros estudos empíricos, e, por fim, deu-nos a oportunidade de enriquecer o nosso 
currículo, factor essencial para quem está a dar os passos iniciais para a integração no 
mercado de trabalho. 

Relativamente à pesquisa efetuada para a realização da fundamentação teórica, 
destacamos ainda a falta de material existente relativo ao envelhecimento de indivíduos 
com perturbações psiquiátricas, como perturbações psicóticas e do humor, sendo difícil 
conhecer as características próprias destes indivíduos e as alterações que estas 
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perturbações podem provocar no processo de envelhecimento. Embora, com o decorrer 
das intervenções, o terapeuta adquira um conhecimento mais profundo da pessoa e das 
suas características próprias, o conhecimento prévio de alterações específicas que 
possam ser provocadas por estas perturbações seria essencial para o estabelecimento 
de um contacto inicial adequado. 

No que diz respeito à questão do envelhecimento de pacientes psiquiátricos 
institucionalizados, pudemos verificar a veracidade dos factos afirmados por Silva, 
Gomes, Oliveira e Souza (2011), quando referem que o número de pacientes 
psiquiátricos idosos que viveram toda a sua vida, ou grande parte dela, numa instituição 
é, ainda, relevante. Muitos dos utentes internados nas Unidades de Psicogeriatria da CSI 
são utentes que permanecem aí desde há muitos anos, como se pode observar pela 
caracterização do Estudo de Caso do grupo. Este facto poderá tornar, a nosso ver, a 
intervenção psicomotora essencial, no que diz respeito à validação de uma identidade, 
muitas vezes mal estabelecida nestes pacientes, e à promoção de um maior número de 
vivências e experiências sociais, que poderão ter estado em falta durante o percurso das 
suas vidas. 

São apontadas, pela Direção-Geral da Saúde, algumas linhas diretrizes relativas 
aos cuidados psiquiátricos a idosos, nomeadamente a importância da formação de 
equipas multidisciplinares, cujo principal objetivo seja o de reforçar e preservar a 
autonomia do idoso. Neste ponto podemos, a nosso ver, referir a CSI como uma 
instituição que cumpre, plenamente, essas linhas diretrizes. A observação das reuniões 
de equipa da Unidade Maria Josefa permitiu-nos observar a interação entre diversos 
técnicos de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas da fala, psicólogos, 
terapeutas ocupacionais e psicomotricistas, a troca de informações relativas aos diversos 
pacientes e a procura de um plano de intervenção adequado a cada um deles, com vista 
a promover a sua melhoria e o regresso à comunidade. Esta instituição proporciona, 
ainda, a possibilidade de internamento de idosos para descanso do cuidador, sendo este 
outro factor essencial apontado pela Direção-Geral da Saúde no que diz respeito ao 
cuidado a idosos e ao apoio ao seu cuidador.  

Relativamente às atividades proporcionadas aos idosos pela instituição, apesar da 
existência de ateliês destinados a diversas atividades e dos voluntários, que realizam 
atividades com os idosos, salientamos o facto de ser necessária uma maior estimulação 
dos utentes à participação nestas atividades, já que muitos referem, e pudemos 
constatar, que passam muito tempo na sala de televisão sem fazer nada. Este facto leva, 
por vezes, a uma desmotivação por parte dos utentes, influenciando as sessões 
terapêuticas realizadas, já que a motivação do utente para a sua melhoria é um factor de 
extrema importância e de facilitação para uma evolução positiva. 

Vimos, inicialmente, que um dos principais critérios orientadores da Congregação 
das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus diz respeito ao facto de todas as 
pessoas implicadas na obra – utentes, familiares, colaboradores, pessoas em formação, 
voluntários e religiosas – formarem a comunidade hospitaleira e da importância dada por 
esta Congregação à transmissão a todos os profissionais, essencialmente aos mais 
recentes, da identidade e cultura hospitaleiras. Durante estes meses passados na CSI 
tivemos a oportunidade de estar presentes em diversas atividades realizadas com essa 
finalidade, como sejam reflexões em conjunto proporcionadas pelas Irmãs, festas da 
Congregação, formações relativas aos valores da Casa, entre outras. A participação 
nestas atividades foi um aspecto muito positivo deste estágio, pois permitiu que nos 
sentíssemos plenamente integrados nesta comunidade hospitaleira e permitiu-nos uma 
vivência a uma assimilação de novos valores que influenciaram as nossas perspectivas 
futuras. 

Em relação às intervenções propriamente ditas, consideramos que foi uma grande 
mais-valia o facto de nos ter sido proporcionada a oportunidade de intervir em diversas 
Unidades da CSI, com diferentes tipos de população e em diferentes espaços de 
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intervenção. Dado que, nos dias de hoje, não é fácil entrar no mercado de trabalho na 
área da nossa preferência e na qual já temos alguma experiência, temos que nos sujeitar 
a trabalhar em locais distintos, com modelos de atendimento diversos e com populações 
diferentes. O facto de podermos ter tido acesso ao trabalho com uma população 
diversificada em ambientes diversos será uma vantagem inicial, já que torna o nosso 
leque de opções mais abrangente. 

A oportunidade de trabalhar, ao longo do nosso estágio, de forma individual e em 
grupo, com os utentes, permitiu observar as vantagens e desvantagens, referidas pelos 
vários autores, relativamente aos dois tipos de intervenção. Assim, consideramos que a 
intervenção individual é vantajosa pelo facto de se poder prestar um apoio mais direto à 
pessoa, mais focado nas suas características específicas, tornando mais fácil o delinear 
de um plano de intervenção, já que este tem de ser adaptado a uma só pessoa. No 
entanto, o trabalho é menos rico relativamente às atividades que podem ser realizadas, e, 
neste caso específico, sendo a utente muito comunicativa e tendo grande necessidade de 
interação com as pessoas, considerou-se que, por, vezes, a utente poderia sentir-se 
desmotivada ao ser retirada da sala da Unidade, onde estava acompanhada, para 
realizar uma sessão individual. Nas intervenções com o grupo pudemos constatar uma 
facilidade em realizar atividades que favoreciam a interação, sendo, assim, mais fácil 
motivar as utentes a participar. No entanto, e como já foi referido anteriormente, o Estudo 
de Caso de grupo apresentou-se como um desafio, devido à heterogeneidade das 
características do grupo. Consideramos, assim, que um trabalho em grupo é essencial, 
no entanto, a formação do grupo deve obedecer a um critério maior de homogeneidade, 
para que as utentes se sintam bem integradas e possam participar plenamente em todas 
as atividades realizadas. Pudemos constatar, também, o referido pelos diversos autores, 
o facto de uma intervenção em grupo não permitir um trabalho tão individualizado sobre 
cada utente o que, e mais uma vez, foi dificultado neste grupo, devido à sua 
heterogeneidade. Assim, consideramos que uma intervenção mista, em que o mesmo 
utente possa integrar sessões individuais e sessões de grupo com o mesmo terapeuta, 
seria o mais benéfico para os utentes, permitindo um trabalho mais completo, integral, e 
permitindo um conhecimento mais profundo do utente, já que seria possível analisar as 
suas reações em dois contextos de intervenção distintos, mas que podem ser 
complementares. 

Depois de terminadas a intervenções e de ser feita uma análise crítica relativa aos 
resultados obtidos, constatamos que estes foram positivos, cumprindo os objetivos de 
manter ou promover a autonomia dos utentes. De salientar que, relativamente ao Estudo 
de Caso do grupo, poderia ter sido dada uma maior importância a atividades de carácter 
mais relacional e que permitisse às utentes descobrir e valorizar a sua identidade que, 
como já vimos, pode ter sido minimizada devido ao longo período de institucionalização. 
No entanto, atividades deste tipo requerem um conhecimento mais profundo das 
vivências das utentes, já que podem despoletar emoções fortes com as quais o terapeuta 
tem que ter capacidade para lidar. Assim, o facto de este ser um ano de experiência, em 
que a maturidade profissional não é, ainda, de um nível elevado, levou a que, 
inconscientemente, atividades desse tipo tivessem sido preteridas em relação às 
atividades realizadas. 

É de referir que uma das primeiras dificuldades encontradas se prendeu com a 
inexistência de instrumentos de avaliação específicos para idosos, sendo os instrumentos 
usados baseados em instrumentos direcionados para a infância. Apesar das adaptações 
realizadas, estas adaptações prendem-se, somente, com a reestruturação das tarefas, 
não sendo alterado ou mencionado um tempo de realização da tarefa, a análise 
qualitativa da mesma, nem existindo referências à norma. Este facto leva a que uma 
avaliação psicomotora em idosos seja muito influenciada pelo terapeuta que avalia, pelas 
suas construções teóricas relativamente ao indivíduo idoso e pela sua relação com o 
indivíduo a ser avaliado, tornando, assim, esta avaliação relativamente subjetiva. 
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Por último, sugeríamos apenas que o período inicial de observação fosse mais 
completo, permitindo um maior conhecimento das diversas populações e um melhor 
conhecimento do trabalho realizado. Contudo, se o facto de não ter existido uma 
observação inicial mais profunda pode parecer desvantajoso, por outro lado, pode tornar-
se numa vantagem já que, ao não fazermos uma observação inicial profunda das formas 
de intervenção, não somos influenciados por elas, permitindo assim uma maior 
exploração das nossas próprias capacidades e formas de intervenção espontâneas. 

Finalizando, concluímos que os objetivos propostos para este estágio foram 
cumpridos, tendo esta sido uma experiência que irá marcar o nosso futuro profissional e 
pessoal, já que incutiu em nós um conhecimento mais aprofundado da área da 
Reabilitação Psicomotora, essencialmente a nível da prática, mas, fundamentalmente, 
por nos ter inspirado as boas práticas da Instituição CSI. Intervir com os utentes em 
sessões individuais e de grupo, mas também durante a realização das diversas 
atividades e comemorações realizadas na CSI permitiu o estabelecer de uma relação 
mais profunda, que torna mais custoso o abandono deste estágio, mas que provocou 
mudanças na pessoa que somos, influenciando a que viremos ser. 
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Anexo I 

Folha de Avaliação da Bateria Psicomotora adapta aos idosos, Ficha de Avaliação do 

Comportamento na Sessão adaptada de Lesniewska (2000), Grelha de Observação de 

Comportamentos em Meio Aquático, Exame Geronto-Psicomotor 
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NOME:  ......................................................................................................................................................................................................................................  

DATA: ...........................................................   AVALIADOR:  ..................................................................................................................................................  

 

AVALIAÇÃO PSICOMOTORA (Adapt. Bateria Psicomotora) 
 

 

FACTORES 
PONTUAÇÃO 

1 2 3 4 

CONTROLO RESPIRATÓRIO 

Obs: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

    

TONICIDADE 

Obs: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

    

EQUILIBRAÇÃO 

IMOBILIDADE …………………………………………………………………………………… 

ESTÁTICO ……………………………………………………………………………………… 

DINÂMICO ……………………………………………………………………………………… 

Obs: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

    

NOÇÃO DO CORPO 

SENTIDO CINESTÉSICO ………………………………………………………………………… 

RECONHECIMENTO DIREITA-ESQUERDA ………………………………………………………. 

AUTO-IMAGEM …………………………………………………………………………………. 

IMITAÇÃO DE GESTOS …………………………………………………………………………. 

DESENHO DO CORPO ………………………………………………………………………….. 

Obs: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

    

ESTRUTURAÇÃO ESPÁCIO-TEMPORAL 

ORGANIZAÇÃO ………………………………………………………………………………… 

ESTRUTURAÇÃO DINÂMICA …………………………………………………………………… 

ESTRUTURAÇÃO RÍTMICA …………………………………………………………………….. 

Obs: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

    

PRAXIA GLOBAL 

COORDENAÇÃO ÓCULO-MANUAL …………………………………………………………….. 

COORDENAÇÃO ÓCULO-PEDAL ………………………………………………………………. 

DISSOCIAÇÃO …………………………………………………………………………………. 

Obs: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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PRAXIA FINA 

COORDENAÇÃO DINÂMICA MANUAL …………………………………………………………… 

VELOCIDADE-PRECISÃO ……………………………………………………………………….. 

Obs: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

    

 

Legenda: 1- realização muito fraca (perfil apráxico); 2 – realização fraca, com dificuldades (perfil dispráxico);  

3 – realização controlada e adequada (perfil eupráxico); 4 – realização perfeita e harmoniosa (perfil hiperpráxico) 

 

Outras Observações: ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Ficha de Avaliação do Comportamento na Sessão  

(adapt. Lesniewska, 2000) 

 

Nome: 

Sessão nº      Data: 

Outras Informações: 

 

 

 

 

Comportamento 

N
ã
o

 a
v
a
li

á
v
e
l 

N
u

n
c
a
 

R
a
r
a
m

e
n

te
 

P
o

r
 v

e
z
e
s
 

F
r
e
q

u
e
n

te
m

e
n

te
 

S
e
m

p
r
e
 

1. Vigilante       

2. Estabelece contacto visual       

3. Concentrado       

4. Coerente       

5. Compreende as instruções       

6. Sorridente, divertido       

7. Toma a iniciativa       

8. Evoca lembranças 

coerentes 

      

9. Reage ao seu nome       

10. Diz o seu nome       

11. Diz o seu último nome       

12. Está orientado no tempo 

(dia, mês e ano) 

      

13. Está orientado no espaço 

(cidade, hospital, atelier) 

      

14. Verborreia       

15. Geme ou suspira       

16. Repete questões ou       
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palavras 

17. Agitação       

18. Agressividade verbal, 

ironia 

      

19. Agressividade física       

20. Conversa contraditória ou 

vaga 

      

21. Postura e olhar bizarro       

22. Ideias delirantes, 

alucinações 

      

23. Maneirismos, tiques       

24. Perturba os outros       

25. Tristeza, lamentos       

26. Autocrítica, desvaloriza-

se 

      

27. Queixas somáticas       

28. Angústia       

29. Lentidão       

30. Utilização bizarra dos 

objectos 

      

31. Não responde às 

questões 

      

32. Apatia, indiferença       

33. Recusa em participar       

34. Manipulação repetitiva       

35. Problemas de linguagem       
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36. Comportamento 

embaraçoso 

      

37. Quer ir embora       

38. Sai mais cedo da 

actividade 
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GRELHA DE OBSERVAÇÃO DE COMPORTAMENTOS 

 

 

 

Classificação: 

 

 

 

 

I. Actividades de Vida Diária 

 

Actividade     Dez. Mar. Jul. 

1. Despir a roupa    

2. Organizar a roupa em função do 

espaço 

   

3. Tomar duche e limpar o corpo 

com toalha 

   

4. Vestir a roupa    

5. Secar e pentear o cabelo    

6. Arrumar o material na mala    

7. Outros 

__________________________ 

   

 

 

II. Mobilidade na plataforma; Entradas e Saídas da Piscina 

 

Actividade     Dez. Mar. Jul. 

1. Mobilidade na plataforma    

2. Entra na piscina pelas escadas    

3. Sai da piscina pelas escadas    

4. Outras formas de sair e entrar 

__________________________ 

   

 

 

III. Ajustamento ao Meio Aquático - Respiração 

Realiza sem ajuda Realiza com ajuda Não realiza  
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Actividade     Dez. Mar. Jul. 

1. Sopra com a face acima da 

superfície 

   

2. Sopra com a face à superfície da 

água 

   

3. Expiração ritmada face à superfície 

com deslocamento 

   

4. Expiração bucal com a face imersa 

(faz bolhas) 

   

5. Expiração nasal com a face imersa 

(faz bolhas) 

   

 

IV. Ajustamento ao Meio Aquático – Equilíbrio Vertical 

 

Actividade     Dez. Mar. Jul. 

1. Saltita e salta no mesmo local    

2. Anda    

3. Salta a pés juntos 1 ou 2 metros    

4. Executa saltos de canguru a maior 

distância 

   

 

 

V. Ajustamento ao Meio Aquático – Equilíbrio Horizontal 

 

Actividade     Dez. Mar. Jul. 

1. Mantém a cabeça levantada (com ajuda 

próxima, mãos na bacia) 

   

2. Deita a cabeça no ombro do monitor 

(com ajuda próxima, mãos na bacia) 

   

3. Mantém a cabeça deitada na água (com 

ajuda distal, mãos no ombro) 
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VI. Ajustamento ao Meio Aquático – Propulsão 

 

Actividade     Dez. Mar. Jul. 

1. Propulsão de pernas em decúbito dorsal    

2. Propulsão de braços em decúbito dorsal    

3. Propulsão de pernas em decúbito ventral    

3. Propulsão de braços em decúbito ventral    

 

 

VII. Ajustamento ao Meio Aquático – Imersão 

 

Actividade     Dez. Mar. Jul. 

1. Olhos fechados    

2. Olhos abertos    

3. Sem captura de objectos    

3. Com captura de objectos    

 

 

 

Classificação: 

 

 

 

 

VIII. Comportamento nas Actividades 

 

Actividade     Dez. Mar. Jul. 

1. Exploração do espaço    

2. Exploração de objectos    

3. Interacção com as colegas    

4. Interacção com o monitor    

5. Cumprimento de regras    

6. Exercícios de relaxação    

 

Comportamento 

desadequado /  

não é receptiva 

Comportamento 

adequado / é receptiva 

Comportamento 

pouco adequado /  

é pouco receptiva 
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Anexo II 

Exemplo de um Planeamento de Sessão do Estudo de Caso Individual e respetivo 

relatório 
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Objetivos 
Gerais 

Objetivos Específicos Atividade Descrição da Atividade Material Duração Estratégias 

 
Estabelecer a 

relação 
terapêutica 

- Promover o 
reconhecimento da 
terapeuta 
- Estabelecer um diálogo 
tónico-emocional 
- Desenvolver a memória a 
longo prazo 

Diálogo 
inicial 

Recordar o que foi feito na sessão 
anterior e dialogar sobre o que irá ser 
realizado na presente sessão. 

       _ 5 min - Pistas 
verbais 

 
 
 
 
 

Melhorar as 
Funções 

Executivas 
 

 
 

- Ajustar a noção da 
estrutura corporal 
- Promover a mobilização 
das diferentes partes do 
corpo 

O corpo 
que se 
move 

Sentada na cadeira a utente deverá 
movimentar as diferentes partes do 
corpo sequencialmente, da zona inferior 
para a superior e vice-versa. 

       _ 10 min - Instruções 
verbais 
- 
Demonstração 

- Desenvolver a 
capacidade de 
sequencializar ações 
- Manter a coordenação 
óculo-manual 

Os Pinos A utente deverá acertar com uma bola 
nos pinos que estão dispostos em cima 
de uma mesa. Cada pino tem uma 
imagem com uma atividade diária, 
desde que se levanta até terminar de 
tomar o pequeno-almoço. É pedido que 
a utente acerte na atividade que se 
realiza a seguir à pedida pela terapeuta. 

 - Pinos 
- Bola 

10 min - Ajudas 
verbais 

- Melhorar a capacidade de 
sequencializar ações 
- Desenvolver a memória a 
curto prazo 
- Manter o equilíbrio 
dinâmico 
- Manter a praxia fina 

Percurso 
de 

Atividades 

Colocar num extremo da sala os pinos 
com os cartões misturados. Pedir-lhe 
que vá buscar as imagens 
sequencialmente, por um certo 
percurso, e que as coloque enfiadas 
numa linha e que retorne pelo mesmo 
percurso. 

- Pinos 
- Arcos 
- Corda 
- Linha 
- Cartões 
 

10 min - 
Demonstração  
- Ajudas 
verbais 

Planeamento da Sessão nº8 - Utente R. – 22/11/2011 
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Relatório da Sessão 

Deu-se início à sessão com a conversa inicial, onde a utente referiu não se recordar das atividades feitas na sessão anterior. A 
ativação corporal decorreu de forma lenta e foram realizados movimentos pouco amplos, pois a utente referiu estar com algumas dores 
devido às injecções a que é sujeita, e que se iniciaram nessa semana, devido a uma infeção que lhe surgiu na perna. Passou-se então à 
atividade denominada Os pinos, que a utente manifestou gosto em realizar, dizendo que lhe recordava os jogos de infância, e onde não 
mostrou dificuldades maiores, apenas necessitando de algumas ajudas verbais para sequenciar corretamente as atividades. 

De seguida, na atividade Percurso de Atividades, a utente mostrou, novamente, necessitar de algumas ajudas verbais para 
sequenciar as atividades. A utente não mostrou dificuldades em realizar o enfiamento dos cartões no fio, revelando uma boa agilidade 
manual. 

No final, no momento da Relaxação Ativa, a utente mostrou-se menos ativa que o habitual, o que provavelmente se deveu às 
dores referidas inicialmente. A utente mostrou ser capaz de identificar perfeitamente os seus segmentos corporais quando estes eram 
tocados e, quando lhe foi perguntado como sentia cada membro, a utente respondeu dizendo que lhe doía ou que não lhe doía. 
No diálogo final a utente referiu não ter sentido dificuldades na realização das atividades, sendo capaz de descrever todas as atividades 
realizadas desde o início da sessão. 

Promover o 
relaxamento 

- Promover o relaxamento 
muscular 
- Proporcionar sentimentos 
de bem-estar 

Relaxação 
Ativa 

Colocar uma música do agrado da 
utente e pedir-lhe que dance ao som 
dessa música. Quando a música 
terminar pedir à utente que se sente na 
cadeira e realize alongamentos dos 
membros inferiores e superiores 
separadamente e perguntar como sente 
esse membro. No final pedir à utente 
que respire profundamente. 

- CD 
- Rádio 

15 min - Acompanhar 
a utente na 
realização da 
parte inicial da 
atividade 
- Indicações 
verbais 

Concretizar 
sentimentos 
relativos à 

sessão 

- Expressar os sentimentos 
em relação à sessão 
- Desenvolver a memória a 
curto prazo 

Diálogo 
final 

Diálogo sobre o que se passou na 
sessão, tentando perceber os 
sentimentos da utente em relação às 
atividades realizadas e se recorda todas 
as atividades. 

       _ 5 min - Feedback 
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Anexo III 

Exemplo de um Planeamento de Sessão do Estudo de Caso de Grupo e respetivo 

relatório 
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Objetivos 
Gerais 

Objetivos 
Específicos 

Atividade Descrição da Atividade Material Duração Estratégias 

 
Estabelecer a 

relação 
terapêutica 

- Promover o 
reconhecimento dos 
terapeutas 

- Orientar para a 

sessão 

Diálogo Inicial Explicar às utentes o que se irá 
realizar na presente sessão. 

_ 5 min - Confirmar que 
as utentes 
compreenderam 
o que se irá 
realizar 

Promover a 
mobilização 

corporal 

- Tomar consciência 
das diferentes partes do 
corpo 
- Mobilizar os diversos 
segmentos corporais 

Aquecimento É pedido às utentes que realizem 
determinados movimentos, com as 
diferentes partes do corpo. 

_ 5 min - Instruções 
verbais 
- Demonstração 

Promover a 
interação 

social 

- Promover o 
reconhecimento entre 
as utentes 

Diz o nome As utentes devem passar a bola 
umas às outras dizendo o nome da 
pessoa para quem atiram a bola. 

- Bola 5 min - Instruções 
verbais 
- Acompanhar o 
jogo com as 
utentes 

 
 
 

Promover a 
estimulação 

sensorial 

- Desenvolver a 
memória semântica 
- Estimular o 
reconhecimento 
olfactivo 
- Promover a 
coordenação óculo-
manual e óculo-podal 

O cheiro da 
fruta 

As utentes devem, inicialmente, 
dizer os nomes de todos os frutos 
que lhes são apresentados nos 
cartões. De seguida, apresenta-se 
a cada utente uma caixa com um 
cheiro para que estas tentem 
reconhecer qual o fruto que a caixa 
representa. Por fim, cada utente 
deve levantar-se, percorrer um 
determinado percurso e colocar a 
sua caixa em cima da imagem que 
corresponde ao fruto correto. 

- Cartões 
com 
desenhos 
de frutos 
- Caixas de 
cheiros 

20 min - Pistas verbais 
- Ajuda física 
- Dar tempo à 
utente para sentir 
o cheiro da sua 
caixa 
- Questionar, 
dizendo os 
nomes dos frutos, 
se poderá ser 
esse o fruto 

Planeamento da Sessão nº6 – Psicogeriatria – 12/1/2012 
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Relatório da Sessão 

A sessão contou com a presença de todas as, tendo a utente S. chegado já depois do início da sessão. A utente N. mostrou-se 
menos agressiva na fala do que habitualmente, mostrando-se também mais comunicativa, risonha e com um melhor estado de humor, 
chegando mesmo a abraçar a terapeuta. Mostrou-se também muito participativa não sendo necessário motivá-la a participar em qualquer 
das atividades.  

Em relação à atividade O cheiro da fruta, as utentes C. e N. identificaram visualmente todos os frutos pedidos, excepto o coco, 
que era o fruto menos comum que se encontrava nos cartões, embora não os identificando, posteriormente, através do olfacto. As 
utentes S. e M.C. apenas identificaram visualmente a banana, não identificando, também, nenhum fruto através do olfacto. Em relação 
ao percurso, a utente M.C. mostrou maior desequilíbrio na marcha do que tinha vindo a mostrar, o que se pode dever à interrupção de 
duas semanas devido ao período Natalício. A utente C. realizou a parte inicial do percurso sem apoio, solicitando apoio apenas apoio 
para regressar ao seu lugar. 

No final da sessão todas as utentes se mostraram bastante satisfeitas referindo terem-se divertido na sessão. 
 

Promover o 
relaxamento 

- Proporcionar a 
descontração muscular 
- Proporcionar um 
momento de relaxação 
 

Relaxação Pedir às utentes que realizem 
determinados movimentos, de 
forma lenta, com os membros do 
corpo, realizando alongamentos de 
membros inferiores e superiores. 
De seguida pedir-lhes que inspirem 
profundamente e que expirem, de 
forma calma, diversas vezes. 

_ 15 min - Instruções 
verbais 
- Demonstração 

Concretizar 
sentimentos 
relativos à 

sessão 

- Expressar os 
sentimentos em relação 
à sessão 

 

Diálogo Final Diálogo sobre o que se passou na 
sessão, tentando perceber os 
sentimentos de cada utente em 
relação às atividades realizadas. 

_ 5 min - Realizar 
questões 
objetivas 


