
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
Exame Geronto-Psicomotor 

(Ficha de Registo) 

  



 
  



 

 



  



 

 



 

 



  



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
Powerpoint (estudo de caso individual) 

apresentado à equipa da U14 

 



 

  

 



 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
Informações Adicionais – Estudo de Caso de 

Grupo 
  



1. Utente nº 1 

Utente nº1: A.A. 
(Género feminino) 

 

Idade: 87 anos 

Diagnóstico: Síndrome demencial com 

comorbilidade com doença de Parkinson 

Internamento: 11-12-2012 

Alta: 22-02-2013 

Unidade Maria Josefa (U14) 

1.1. História de vida  

A utente A.A. tem 87 anos é casada e tem dois filhos. Não frequentou a escola 
e atualmente vive em Cascais com uma filha e com o marido. 

Apresenta como diagnóstico um síndrome demencial com comorbilidade com 
doença de Parkinson, desde há 20 anos após a ocorrência de um AVC, sendo que 
sofreu outro AVC novamente há 4 anos. É uma utente com elevado risco de queda e 
que apresenta atividade delirante de conteúdo persecutivo e alucinações visuais, 
degradação de funções cognitivas e apresenta desorientação espácio-temporal. Ainda 
de acordo com o processo, tem um índice de Barthel de 25 (severamente 
dependente). 

Aquando da sua entrada para o grupo, a utente encontrava-se bem-disposta, 
comunicativa e com uma boa expressão facial. Habitualmente está predisposta para 
as sessões mas quando a sessão é de manhã a utente, ocasionalmente encontra-se 
muito sonolenta, acabando por não participar na sessão ou participando 
passivamente. É uma utente que estabeleceu com facilidade uma boa relação com as 
técnicas.  

1.2. Avaliação inicial 

Em seguida é apresentado um gráfico onde se pode observar de um modo 
mais global os resultados da avaliação inicial da utente nº1. 

 

 

Gráfico 1: Avaliação inicial da utente nº1 (estudo de caso - grupo). 

1.2.1. Perfil Psicomotor Individual 

Através da avaliação inicial foi possível determinar o perfil psicomotor da utente 
nº1, o qual se apresenta na tabela seguinte. 
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Tabela 1: Perfil Psicomotor Individual da utente nº1 (estudo de caso - grupo). 

ÁREAS FORTES ÁREAS FRACAS 

Equilíbrio estático  Mobilização articular ativa 

Equilíbrio dinâmico Motricidade fina dos membros superiores 

Mobilização articular passiva Praxias 

Motricidade fina dos membros inferiores Memória percetiva 

Noção do corpo Domínio temporal 

 Perceção 

1.3. Avaliação final  

 A utente A.A. apresentava inicialmente como áreas fortes o equilíbrio estático e 
dinâmico, mobilização articular passiva, motricidade fina dos membros inferiores, 
noção do corpo e como áreas fracas a mobilização articular ativa, motricidade fina dos 
membros superiores, praxias, memória percetiva, domínio temporal e perceção. 

Durante o tempo de internamento, a utente participou na maioria das sessões 
com motivação e com um bom desempenho, observando-se algumas melhorias ao 
nível da mobilização articular ativa, tendo em conta que no início de todas as sessões 
eram realizadas mobilizações ativas e a utente necessitava de reforço mas foi 
melhorando ao longo das sessões. Além disso, a utente demonstrava um interesse 
particular com balões, tentando-se aceder a este interesse sempre que possível, 
apesar de nem sempre ser possível realizar atividades com balões. Contudo, verificou-
se que a utente se empenhava bastante nas tarefas que envolviam este material. 
Ocasionalmente, a utente referia durante a sessão que as atividades eram 
complicadas para si demonstrando um pouco de desmotivação mas, com apoio e 
incentivo das técnicas, realizava sempre todas as atividades. 

2. Utente nº 2 

Utente nº2: A.B. 
(Género feminino) 

Idade: 84 anos 

Diagnóstico: Demência do Tipo Alzheimer. 

Internamento: 10-12-2012 

Alta: 07-02-2013 

Unidade Maria Josefa (U14) 

 

2.1. História de vida  

A utente A.B. tem 84 anos, é viúva há cinco anos e tem dois filhos. Vive 
sozinha em Lisboa. 

Apresenta como diagnóstico uma demência do tipo Alzheimer, apresentando 
uma diminuição da memória com um agravamento progressivo, desorientação 
espácio-temporal e confusão mental mas não apresenta alterações de 
comportamento. Não são conhecidos antecedentes pessoais nem familiares. Ainda de 
acordo com o processo, tem um índice de Barthel de 95 (ligeiramente dependente), 
pois apenas não é independente no banho. 

Aquando da sua entrada para o grupo, a utente encontrava-se bem-disposta e 
aderia com relativa facilidade às sessões e estabeleceu uma boa relação com as 
técnicas. Apresentava-se comunicativa e com uma boa expressão facial. Nem sempre 
adere às sessões e ocasionalmente apresenta um comportamento de oposição nas 
mesmas, acabando por participar passivamente nas sessões 



2.2. Avaliação inicial 

Em seguida é apresentado um gráfico onde se pode observar de um modo 
mais global os resultados da avaliação inicial da utente nº2. 

 

 

Gráfico 2: Avaliação inicial da utente nº2 (estudo de caso - grupo). 

2.2.1. Perfil Psicomotor Individual 

Através da avaliação inicial foi possível determinar o perfil psicomotor da utente 
nº2, o qual se apresenta na tabela seguinte. 

 
Tabela 2: Perfil Psicomotor Individual da utente nº2 (estudo de caso - grupo). 

ÁREAS FORTES ÁREAS FRACAS 

Equilíbrio estático  Motricidade fina dos membros superiores 

Equilíbrio dinâmico Praxias 

Mobilização articular  Memória percetiva 

Motricidade fina dos membros inferiores Memória verbal 

Noção do corpo Domínio temporal 

Comunicação Domínio espacial 

 Perceção 

2.3. Avaliação final  

 Inicialmente a utente A.B. apresentava como áreas fortes o equilíbrio estático e 
dinâmico, mobilização articular, motricidade fina dos membros inferiores, noção do 
corpo e comunicação e como áreas fracas a motricidade fina dos membros superiores, 
praxias, memória percetiva e verbal, domínio temporal e espacial e perceção. 

Quando começou a participar no grupo a utente mostrava-se empenhada e 
habitualmente encontrava-se predisposta a participar no mesmo. Realizava todas as 
tarefas propostas mas necessitava sempre de apoio para manter a atenção nas 
mesmas. Contudo, após a participação em várias sessões a utente começou a 
demonstrar comportamentos de oposição nas sessões, referindo que estava muito 
doente e as sessões não a ajudavam em nada, acabando por destabilizar todo o 
grupo. Após várias tentativas para que continuasse a participar a utente continuava a 
apresentar comportamentos de oposição, pelo que se optou por retirar a utente do 
grupo.  

0

2

4

6

8

10

12

14

1ª Avaliação

Pontuação máxima



Ao longo do tempo em que participou verificou-se que a utente teve benefícios 
em termos de socialização, tendo criado uma maior afinidade com algumas utentes, o 
que se revelou positivo tanto para esta utente como para as restantes, pois esta 
afinidade permanecia fora do grupo, ajudando assim a que a utente não se isolasse. 

3. Utente nº 3 

Utente nº3: B.T. 
(Género feminino) 

 

Idade: 80 anos 

Diagnóstico: Dificuldades cognitivas 

Internamento: 27-11-2012 

Alta: 13-03-2013 

Unidade Maria Josefa (U14) 

 

3.1. História de vida  

A utente B.T. tem 84 anos, é casada e tem oito filhos. É natural de Lamego. 
Apresenta como diagnóstico dificuldades cognitivas, observando-se também 

desorientação espácio-temporal, insónias e sintomas comportamentais com agitação 
noturna. Ainda de acordo com o processo, tem um índice de Barthel de 90 
(ligeiramente dependente), pois apenas não é independente no controlo intestinal, 
tendo incontinência ocasional e necessita de ajuda para se vestir. 

Aquando da sua entrada para o grupo, a utente inicialmente apresentava um 
humor um pouco deprimido mas comunicativa. Ao longo do tempo a utente continua a 
apresentar-se comunicativa e tem períodos em que se encontra com um humor mais 
deprimido e outras em que se apresenta melhor e mais predisposta para as sessões. 
Estabeleceu com facilidade uma relação empática com as técnicas. 

3.2. Avaliação inicial 

Em seguida é apresentado um gráfico onde se pode observar de um modo 
mais global os resultados da avaliação inicial da utente nº3. 

 

 

Gráfico 3: Avaliação inicial da utente nº3 (estudo de caso - grupo). 

3.2.1. Perfil Psicomotor Individual 

Através da avaliação inicial foi possível determinar o perfil psicomotor da utente 
nº3, o qual se apresenta na tabela seguinte. 
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Tabela 3: Perfil Psicomotor Individual da utente nº3 (estudo de caso - grupo). 

ÁREAS FORTES ÁREAS FRACAS 

Mobilização articular passiva Equilíbrio estático 

Motricidade fina dos membros inferiores Mobilização articular ativa 

Comunicação Praxias 

Vigilância Noção do corpo 

 Memória percetiva 

 Memória verbal 

3.3. Avaliação final  

Inicialmente a utente B.T. apresentava como áreas fortes as mobilizações 
passivas, motricidade fina dos membros inferiores, comunicação e vigilância e como 
áreas fracas o equilíbrio, mobilizações ativas, praxias (pantomima, escrita e desenho), 
noção corporal (de si própria), evocações de memória. 

Ao longo de todo o tempo de intervenção verificou-se que a utente manteve a 
maioria das suas capacidades, tendo melhorado principalmente ao nível da 
focalização da atenção e concentração. Esta utente participava nas sessões 
ativamente e com um bom desempenho, com motivação e quase sempre muito 
comunicativa (havia alturas em que se apresentava com um humor um pouco 
deprimido), tendo criado uma boa relação com as técnicas e com as colegas de grupo, 
verificando-se que esta relação se expandia para além das sessões. Contudo, 
observou-se uma grande diferença no humor da utente pois inicialmente a utente 
estava sempre muito bem-disposta e chegava a incentivar os colegas na realização 
das atividades e, passados alguns meses, a utente apresentava sempre um humor um 
pouco deprimido, que ocasionalmente melhorava durante a sessão, mas necessitava 
de mais apoio nestas sessões para manter a atenção na tarefa. Este facto pode dever-
se à utente ter saudades de estar em casa, pois ocasionalmente esta verbalizava esse 
aspeto durante as sessões. Um aspeto muito positivo a referir nesta utente é que, 
mesmo que se apresentasse com um humor um pouco mais deprimido, foram muito 
raras as vezes que deixou de ir à sessão por esse motivo, referindo que pelo menos 
enquanto estava na sessão fazia alguma coisa e distraía o pensamento. 

4. Utente nº 4 

Utente nº4: C.M. 
(Género feminino) 

 

Idade: 74 anos 

Diagnóstico: Quadro demencial com 

comorbilidade com doença de Parkinson 

Internamento: 14-11-2012 

Alta: 24-02-2013 

Unidade Maria Josefa (U14) 

 

4.1. História de vida 

A utente C.M. tem 74 anos, é casada e tem dois filhos. É natural de Ferreira do 
Zêzere. 

Esta utente apresenta como diagnóstico um quadro demencial com 
comorbilidade com doença de Parkinson, apresentando também episódio depressivo 
major, perturbação distímica (com antecedentes desde há 25 anos), hipertensão 
arterial e artroses na coluna vertebral, anca e membros inferiores. Como antecedentes 
pessoais temos uma doença depressiva de longa evolução, com sintomatologia 
psicótica, com agravamentos nos últimos quatro anos após o falecimento do irmão e 
ainda duas tentativas de suicídio graves. 



Ainda de acordo com o processo, é uma utente dependente parcial nos 
cuidados de higiene mas independente nas restantes AVD’s com supervisão. 

Aquando da sua entrada para o grupo a utente apresentava-se com um humor 
um pouco deprimido e desorientada no tempo e no espaço. Inicialmente apresentava-
se mais resistente em ir às sessões, sendo que com o decorrer do internamento se 
tornou menos resistente, principalmente se uma das utentes que também integrava o 
grupo fosse. Além disso, nas primeiras sessões, a utente apresentava-se muito 
impaciente, querendo sempre que os exercícios fossem rápidos pois, caso contrário, 
ia-se embora. Este aspeto melhorou um pouco com o decorrer do internamento. 

4.2. Avaliação inicial 

Em seguida é apresentado um gráfico onde se pode observar de um modo 
mais global os resultados da avaliação inicial da utente nº4. 

 

 

Gráfico 4: Avaliação inicial da utente nº4 (estudo de caso - grupo). 

4.2.1. Perfil Psicomotor Individual 

Através da avaliação inicial foi possível determinar o perfil psicomotor da utente 
nº4, o qual se apresenta na tabela seguinte. 

 

Tabela 4: Perfil Psicomotor Individual da utente nº4 (estudo de caso - grupo). 

ÁREAS FORTES ÁREAS FRACAS 

Equilíbrio dinâmico Mobilização articular ativa 

Mobilização articular passiva Memória verbal 

Noção do corpo Memória percetiva 

Domínio espacial  

Comunicação  

Vigilância  

4.3. Avaliação final  

Inicialmente a utente C.M. apresentava como áreas fortes o equilíbrio dinâmico, 
mobilizações passivas, noção do corpo, orientação espacial, comunicação e vigilância 
e como áreas fracas as mobilizações ativas e as evocações de memória. Ao longo das 
sessões eram sempre realizadas mobilizações ativas, verificando-se que no início esta 
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utente tinha dificuldade em realizar as mesmas, sendo necessário dar apoio para que 
a utente corrigisse o movimento ou reforçar para que a utente permanecesse mais 
tempo em cada mobilização. Contudo, mais no final já se notavam melhorias e 
observou-se que a própria utente incentivava os colegas a realizar as mobilizações 
dizendo-lhes “Faça como eu”. 

Quanto às evocações não se verificaram alterações, pois no final de cada 
sessão (relembrando as atividades) ou mesmo ao longo das mesmas (incluindo 
evocações nas atividades), eram feitas evocações e a utente apenas evocava alguns 
aspetos. Desta forma, pode-se referir que houve uma manutenção das competências 
que a utente apresentava. Além destes aspetos, é importante referir que apesar de 
quase sempre apresentar um humor deprimido, esta utente demonstrava muita 
motivação quando as atividades iam de encontro aos seus interesses pessoais 
(desenho e pintura), notando-se um maior empenho do que quando as atividades não 
tinham nenhuma dessas componentes, levando a utente a perguntar muitas vezes 
durante a sessão quando é que a mesma terminava.  

Por último, observou-se que ao longo do internamento esta utente melhorou no 
que respeita à socialização, tanto com as técnicas como com as suas colegas da 
unidade, principalmente a utente B.T., pois esta colega motivava a utente C.M. para a 
sessão, levando a que esta não demonstrasse tanta resistência para a mesma. 

 

5. Utente nº 5 

Utente nº5: E.A. 
(Género feminino) 

 

Idade: 83 anos 

Diagnóstico: Demência senil 

Internamento: 27-11-2012 

Alta: 14-01-2013 

Unidade Maria Josefa (U14) 

 

5.1. História de vida 

A utente E.A. tem 83 anos, é viúva e tem duas filhas, vivendo atualmente com 
uma delas. É natural de Castelo Branco. 

Esta utente apresenta como diagnóstico uma demência senil desde 2011, 
sendo que anteriormente a este foi observado um aumento progressivo da 
dependência na execução das AVD’s, dificuldades na marcha e a memória recente 
estava afetada. Além disso, tinha começado a ter delírios persecutórios, falsos 
reconhecimentos e alucinações visuais. Através de exames complementares verificou-
se uma atrofia central cortical difusa de predominância temporal-insular. 

Aquando da sua entrada para o grupo a utente apresentava-se comunicativa, 
com uma boa expressão facial e com um humor eutímico. Contudo, tinha grandes 
períodos de verborreia, sendo necessário focalizar várias vezes a atenção da utente 
para as tarefas. 

5.2. Avaliação inicial 

Em seguida é apresentado um gráfico onde se pode observar de um modo 
mais global os resultados da avaliação inicial da utente nº5. 

 



 

Gráfico 5: Avaliação inicial da utente nº5 (estudo de caso - grupo). 

5.2.1. Perfil Psicomotor Individual 

Através da avaliação inicial foi possível determinar o perfil psicomotor da utente 
nº5, o qual se apresenta na tabela seguinte. 

 

Tabela 5: Perfil Psicomotor Individual da utente nº5 (estudo de caso - grupo). 

ÁREAS FORTES ÁREAS FRACAS 

Mobilização articular passiva Equilíbrio estático 

Noção do corpo Equilíbrio dinâmico 

Comunicação Motricidade fina dos membros superiores 

Vigilância Praxias 

 Memória percetiva 

 Memória verbal 

 Domínio temporal 

5.3. Avaliação final  

Inicialmente a utente E.A. apresentava como áreas fortes as mobilizações 
passivas, a noção do corpo, a comunicação e a vigilância e como áreas fracas o 
equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico, a motricidade fina dos membros superiores, 
as praxias, a memória percetiva, a memória verbal e o domínio temporal. 

Durante o tempo de intervenção notou-se que a utente regrediu bastante no 
que toca às suas capacidades, visto inicialmente se apresentar com uma boa 
expressão facial, alegre e muito comunicativa, apesar de ter bastantes períodos de 
verborreia e ser necessário focalizar a atenção da utente para as tarefas e, com o 
passar do tempo, notaram-se grandes alterações no seu comportamento. Desta forma, 
a utente foi começando a ficar cada vez menos comunicativa, realizando as atividades 
sem motivação e não conseguindo executar as instruções dadas, mesmo com 
bastantes apoios; além disso, ficou totalmente dependente de terceiros para a 
realização das atividades básicas e para a sua deslocação; nas últimas sessões em 
que participou a utente apresentava-se muito apática não sendo observável qualquer 
mudança na sua expressão. 

Assim, após partilha destes aspetos com a equipa decidiu-se que o melhor 
seria a utente deixar o grupo pois já não estava a ter qualquer benefício com as 
atividades e acabava por perturbar a dinâmica do mesmo. 
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6. Utente nº 6 

Utente nº6: L.P. 
(Género feminino) 

 

Idade: 95 anos 

Diagnóstico: Doença depressiva com défice 

cognitivo progressivo 

Internamento: 04-12-2012 

Alta: 14-01-2013 

Unidade Maria Josefa (U14) 

 

6.1. História de vida 

A utente L.P. tem 95 anos, é viúva e tem duas filhas, sendo que uma faleceu à 
4 anos. É natural do Alentejo e era costureira. 

Esta utente apresenta como diagnóstico uma doença depressiva com défice 
cognitivo progressivo, sendo que teve uma tentativa de suicídio recente. Além disso, 
tem alucinações auditivas desde há um ano e atividade delirante persecutória e como 
antecedentes pessoais temos a hipertensão arterial e a hipercolesterolémia. Ainda de 
acordo com o processo, esta utente foi internada para controlo sintomático, sendo que 
aquando do seu internamento encontrava-se orientada, com humor eutímico, calma e 
comunicativa. Além disso, é independente nas AVD’s necessitando de um pequeno 
apoio nos cuidados de higiene. 

Aquando da sua entrada para o grupo a utente encontrava-se comunicativa e 
com um humor eutímico. Contudo, ocasionalmente apresentava um humor um pouco 
deprimido e, como tal, não se sentia predisposta para as sessões nessas alturas. É 
uma utente que participava com empenho nas sessões e que estabeleceu uma 
relação empática com muita facilidade com as técnicas. 

6.2. Avaliação inicial 

Em seguida é apresentado um gráfico onde se pode observar de um modo 
mais global os resultados da avaliação inicial da utente nº6. 

 

 

Gráfico 6: Avaliação inicial da utente nº6 (estudo de caso - grupo). 

6.2.1. Perfil Psicomotor Individual 

Através da avaliação inicial foi possível determinar o perfil psicomotor da utente 
nº6, o qual se apresenta na tabela seguinte. 
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Tabela 6: Perfil Psicomotor Individual da utente nº6 (estudo de caso - grupo). 

ÁREAS FORTES ÁREAS FRACAS 

Equilíbrio dinâmico Motricidade fina dos membros superiores 

Mobilização articular passiva Perceção 

Noção do corpo Memória percetiva 

Domínio espacial  

Domínio temporal  

Memória verbal  

Comunicação  

Vigilância  

6.3. Avaliação final  

  No momento de avaliação inicial, a utente L.P. apresentava como áreas fortes 
a noção do corpo, as mobilizações passivas, o domínio espacial, o domínio temporal, 
a memória verbal, a comunicação e a vigilância e como áreas fracas a motricidade fina 
dos membros superiores e a pantomima. 

Durante todo o tempo de internamento a utente participava ativamente nas 
sessões com um bom desempenho, apesar de ocasionalmente não apresentar muita 
motivação. Desta forma, observou-se que houve uma manutenção geral das 
capacidades relativas às áreas que foram traçadas como fortes e, além disso, 
observaram-se melhorias no que respeita à motricidade fina dos membros superiores, 
uma vez que nas atividades que envolviam desenho ou moldagem a utente tinha uma 
boa prestação e demonstrava interesse pelas mesmas, sendo minuciosa com os 
pormenores. Relativamente à pantomima não foi possível observar alterações visto 
que a utente permaneceu pouco tempo no internamento, não dando oportunidade para 
a exploração desta área.  

É importante salientar que as sessões permitiram à utente uma maior 
socialização e comunicação transferidas das sessões em grupo para a sala de estar, 
pois observava-se que as utentes estavam sempre juntas, contrariando o habitual 
isolamento que se verificava 

7. Utente nº 7 

Utente nº7: L.V. 
(Género feminino) 

 

Idade: 73 anos 

Diagnóstico: Demência do Tipo Alzheimer 

Internamento: 05-02-2013 

Alta: 16-05-2013 

Unidade Maria Josefa (U14) 

 

7.1. História de vida 

A utente L.V. tem 73 anos, é casada e tem dois filhos, sendo que o marido se 
encontra internado num lar devido a um AVC ocorrido há 8 anos. Vive em Queluz, 
tendo apoio de uma empregada. 

Esta utente apresenta como diagnóstico uma demência do tipo Alzheimer. 
Além disso, apresenta fuga de ideias e alterações de memória recente. Recentemente 
sofreu uma fratura no colo do fémur direito com necessidade de colocação de uma 
prótese. Ainda de acordo com o processo, a utente encontrava-se orientada no espaço 
mas não no tempo com um discurso fluente mas não coerente aquando do seu 
internamento, necessitando de apoio para a realização das AVD´s devido à fratura que 
sofreu. 

Aquando da sua entrada para o grupo a utente apresentava uma boa 
expressão facial, humor eutímico e bastante comunicativa. Estabeleceu uma boa 



relação com as técnicas, aderindo com facilidade às sessões, participando nas 
mesmas com empenho e motivação, verificando-se que incentiva as outras utentes a 
participar quando estas não se sentem muito predispostas. 

7.2. Avaliação inicial 

Em seguida é apresentado um gráfico onde se pode observar de um modo 
mais global os resultados da avaliação inicial da utente nº7. 

 

 

Gráfico 7: Avaliação inicial da utente nº7 (estudo de caso - grupo). 

7.2.1. Perfil Psicomotor Individual 

Através da avaliação inicial foi possível determinar o perfil psicomotor da utente 
nº7, o qual se apresenta na tabela seguinte. 

 

Tabela 7: Perfil Psicomotor Individual da utente nº7 (estudo de caso - grupo). 

ÁREAS FORTES ÁREAS FRACAS 

Mobilização articular  Equilíbrio estático 

Noção do corpo Equilíbrio dinâmico 

Praxias Memória verbal 

Perceção Memória percetiva 

Comunicação  

Vigilância  

7.3. Avaliação final  

Inicialmente a utente L.V. apresentava como áreas fortes a mobilização 
articular, noção do corpo, praxias, perceção, comunicação e vigilância e como áreas 
fracas o equilíbrio estático e dinâmico e a memória verbal e percetiva.  

Inicialmente esta utente encontrava-se sempre muito bem-disposta e 
participava com bastante motivação e empenho nas sessões, apesar de demonstrar 
sempre muita insegurança em relação às suas capacidades que, com apoio e 
incentivo era sempre capaz de as ultrapassar na sessão. Contudo, a certa altura 
começou a apresentar-se sempre com um humor um pouco mais deprimido, não 
apresentando sempre motivação para participar nas sessões. Desta forma, era 
necessário incentivar a utente a participar na mesma, referindo os aspetos positivos 
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que tinha recolhido das sessões anteriores, observando-se que a utente acabava por 
aceder quase sempre a participar. Nestas alturas, também se observava que a utente 
ficava mais bem-disposta ao longo da sessão, sendo esse um dos motivos pelos quais 
se optava sempre por insistir um pouco mais para que participasse nas sessões.  

A utente L.V. fazia sempre reflexões críticas acerca do seu desempenho mas 
focava sempre os aspetos negativos, o que influenciava a insegurança que 
apresentava na realização das atividades, sendo necessário reforçar sempre quando a 
utente realizava as atividades e incentivar a utente a refletir sempre sobre o que 
conseguiu e sobre o porquê do que não conseguiu, e não a desmoralizar-se por ter 
tido um desempenho menos bom em alguma atividade. 

Observou-se que a utente melhorou ao nível do equilíbrio estático e dinâmico, 
aqui também com o contributo da fisioterapia que a utente realizava devido a 
encontrar-se em recuperação de uma operação à anca, levando a que inicialmente 
tivesse de se deslocar sempre em cadeira de rodas. Relativamente à memória 
verificaram-se algumas melhorias, sendo necessário algum apoio ocasionalmente. 
Além disso, as sessões contribuíram imenso de forma positiva no que respeita à 
socialização pois a utente transferia da sessão para a sala as amizades que fazia no 
grupo, estando sempre acompanhada, diminuindo assim o isolamento e permitindo 
que a utente não centrasse tanto a sua atenção nos seus problemas. 

8. Utente nº 8 

Utente nº8: M.F. 
(Género feminino) 

 

Idade: 84 anos 

Diagnóstico: Quadro de alterações mnésicas 

Internamento: 15-01-2013 

Alta: 28-02-2013 

Unidade Maria Josefa (U14) 

8.1. História de vida  

A utente M.F. tem 84 anos, é viúva e tem dois filhos. Apresenta como 
diagnóstico um quadro de alterações mnésicas há, aproximadamente, 4 anos, sendo 
referido pela família que era autónoma até há um mês (a contar da data do 
internamento). Ainda de acordo com o processo, apresenta um índice de Barthel de 75 
(Ligeiramente dependente), sendo dependente no banho e higiene corporal. Foi 
internada para controlo sintomático e investigação etiológica, sendo que aquando do 
internamento apresentava desorientação espácio-temporal e nas AVD’s. como 
antecedentes pessoais temos a hipertensão arterial, glaucoma e uma fratura do colo 
do fémur direito com colocação de prótese. 

Aquando da sua entrada para o grupo a utente apresentava humor eutímico 
embora seja pouco comunicativa, sendo necessário incentivar à comunicação. É uma 
utente que participa nas sessões com empenho e está sempre predisposta para as 
mesmas, apesar de ser insegura quanto às suas capacidades pois verbalizava sempre 
receio de que as atividades fossem difíceis. Estabeleceu uma boa relação com as 
técnicas. 

8.2. Avaliação inicial 

Em seguida é apresentado um gráfico onde se pode observar de um modo 
mais global os resultados da avaliação inicial da utente nº8. 

 



 

Gráfico 8: Avaliação inicial da utente nº8 (estudo de caso - grupo). 

8.2.1. Perfil Psicomotor Individual 

Através da avaliação inicial foi possível determinar o perfil psicomotor da utente 
nº8, o qual se apresenta na tabela seguinte. 

 

Tabela 8: Perfil Psicomotor Individual da utente nº8 (estudo de caso - grupo). 

ÁREAS FORTES ÁREAS FRACAS 

Equilíbrio dinâmico Praxias 

Motricidade fina dos membros inferiores Memória verbal 

Noção do corpo Memória percetiva 

Perceção Domínio espacial 

Comunicação  

8.3. Avaliação final  

Inicialmente a utente M.F. apresentava como áreas fortes o equilíbrio dinâmico, 
motricidade fina dos membros inferiores, noção do corpo, perceção e comunicação e 
como áreas fracas as praxias, memória verbal, memória percetiva e domínio temporal. 

Ao longo do tempo de internamento a utente participou nas sessões 
ativamente, nem sempre com motivação, a qual era manifestada pela sua insegurança 
relativamente à realização das atividades pois referia sempre que não iria ser capaz 
porque era difícil. Contudo, tinha sempre um bom desempenho e verificava-se que a 
utente gostava de ver o seu trabalho final. Verificou-se uma manutenção das áreas 
inicialmente avaliadas, uma vez que a utente também permaneceu pouco tempo no 
internamento, tendo participado em poucas sessões. 

Contudo, verificou-se que a utente criou uma boa relação com as técnicas e 
com as colegas do grupo, algo que se verificava fora das sessões também. 

9. Utente nº 9 

Utente nº9: M.R. 
(Género feminino) 

 

Idade: 74 anos 

Diagnóstico: Flutuações do estado de consciência 

com progressivo défice cognitivo 

Internamento: 15-01-2013 

Alta: 22-02-2013 

Unidade Maria Josefa (U14) 
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9.1. História de vida 

A utente M.R. tem 74 anos, é viúva, tem uma filha e é natural de Proença-a-
Nova. Completou o 3º ano de escolaridade. Apresenta como diagnóstico flutuações do 
estado de consciência com progressivo défice cognitivo, vivendo sozinha até 2011. 
Ainda de acordo com o processo, esta utente sofreu um acidente de viação, após o 
qual foram detetados traumatismos crânio-encefálicos e, enquanto se encontrou 
internada no Hospital de São José, foram diagnosticados uma síndrome extrapiramidal 
e uma síndrome amnésica pós-traumatismo.  

Como antecedentes pessoais a utente apresenta doença reumática, prótese 
total na anca bilateral e hipotiroidismo. Aquando do seu internamento da unidade 
apresentava desorientação temporal e ansiedade generalizada, referindo que gosta de 
pintar, ler e costurar. 

Aquando da sua entrada para o grupo a utente apresentava uma boa 
expressão facial, humor eutímico e estava muito comunicativa. É uma utente que tem 
uma boa capacidade de reflexão crítica e que se encontra sempre predisposta para as 
sessões, participando com empenho e motivação, comunicando bastante com todos 
os participantes no grupo e enfatizando sempre a importância que as sessões tinham 
para si, bem como o seu agrado em participar nas mesmas. Estabeleceu com 
facilidade uma boa relação com as técnicas. 

9.2. Avaliação inicial 

Em seguida é apresentado um gráfico onde se pode observar de um modo 
mais global os resultados da avaliação inicial da utente nº9. 

 

 

 Gráfico 9: Avaliação inicial da utente nº9 (estudo de caso - grupo). 

9.2.1. Perfil Psicomotor Individual 

Através da avaliação inicial foi possível determinar o perfil psicomotor da utente 
nº9, o qual se apresenta na tabela seguinte. 

 

Tabela 9: Perfil Psicomotor Individual da utente nº9 (estudo de caso - grupo). 

ÁREAS FORTES ÁREAS FRACAS 

Equilíbrio estático Motricidade fina dos membros superiores 
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Equilíbrio dinâmico Memória verbal 

Motricidade fina dos membros inferiores Memória percetiva 

Noção do corpo  

Perceção  

Comunicação  

Vigilância  

9.3. Avaliação final  

Inicialmente a utente M.R. apresentou como áreas fortes o equilíbrio estático e 
dinâmico, mobilizações articulares, motricidade fina dos membros inferiores, noção do 
corpo, perceção, comunicação e vigilância e como áreas fracas a motricidade fina dos 
membros superiores, memória verbal e memória percetiva. 

Durante o tempo de internamento, a utente apresentava-se sempre muito bem-
disposta e comunicativa, sendo uma utente que criou uma boa relação com as 
técnicas e com as colegas de grupo, relação esta que se prolongava para além das 
sessões. Esta utente dava bastante dinamismo ao grupo e referia sempre o facto de 
as sessões serem muito boas e com atividades muito criativas, ajudando a estimular 
as capacidades dos utentes, além de serem um momento de convívio e de 
aprendizagem. Ocasionalmente era necessário dar pequenos apoios de contenção à 
utente visto que esta ocasionalmente respondia a questões que não lhe eram 
dirigidas. Além disso, era uma utente que ajudava as suas colegas quando estas 
apresentavam dificuldades em alguma tarefa e também fazia reflexões acerca do seu 
desempenho na realização das tarefas. Durante este tempo, verificou-se uma 
manutenção das áreas inicialmente avaliadas, sendo que a utente teve um curto 
período de internamento nesta unidade. 

 

10. Utente nº10 

Utente nº10: R.M. 
(Género masculino) 

Idade: 70 anos 

Diagnóstico: Síndrome demencial 

Internamento: 04-12-2012 

Alta: 04-01-2013 

Unidade Maria Josefa (U14) 

10.1. História de vida  

O utente R.M. tem 70 anos, é casado e não tem filhos. É natural de Tavira, 
vivendo atualmente com a esposa na Venda do Pinheiro. 

De acordo com a informação dada pela esposa, o utente começou a apresentar 
esquecimento de palavras, dificuldades em falar e perdas urinárias (revertidas com o 
devido tratamento). Em janeiro de 2012, iniciou o quadro de agitação psicomotora e, 
posteriormente foi-lhe diagnosticada uma síndrome demencial. 

Como antecedentes pessoais o utente apresenta hipertensão arterial e 
hipertrofia benigna da próstata e como antecedentes familiares temos a mãe (com 
uma síndrome demencial) e a irmã do utente (antecedentes de problemas 
psiquiátricos não especificados). 

Aquando da sua entrada na unidade o utente apresentava um humor estável e um 
discurso lentificado, estava desorientado no tempo e no espaço, consciente e vigilante; 
usa prótese auditiva e óculos e é dependente total nas AVD’s por agnosia, apraxia e 
afasia. Aquando da sua entrada para o grupo, o utente apresentava-se com uma boa 
expressão facial, bom estado emocional e desorientação espácio-temporal. Além 
disso, não apresentava uma linguagem coerente. Durante o tempo de internamento, o 
utente apresentava-se predisposto para as sessões, notando-se que nos dias em que 
sabia que teria visita da família, ficava mais ansioso e instável. 



10.1.1. Avaliação inicial  

 

Gráfico 10: Avaliação inicial do utente nº10 (estudo de caso - grupo). 

10.2. Perfil Psicomotor Individual 

Através da avaliação inicial foi possível determinar o perfil psicomotor do utente 
nº10, o qual se apresenta na tabela seguinte. 

 

Tabela 10: Perfil psicomotor do utente nº10 (estudo de caso - grupo). 

ÁREAS FORTES ÁREAS FRACAS 

Mobilizações passivas Mobilizações ativas 

Equilíbrio Motricidade fina dos membros superiores  

 Pantomima 

 Memória percetiva 

 Orientação espacial 

 Comunicação 

10.3. Avaliação final  

Inicialmente o utente R.M. apresentava como áreas fortes o equilíbrio e as 
mobilizações ativas e como áreas fracas a mobilização ativa, a motricidade fina dos 
membros superiores (escrita/desenho), a pantomima, a memória percetiva, a 
orientação espacial e a comunicação. 

Este utente era assíduo às intervenções e empenhava-se nas tarefas, 
necessitando de apoio e reforço constantes para que focalizasse a sua atenção nas 
tarefas e conseguisse realizar as mesmas. Durante toda a intervenção verificaram-se 
algumas melhorias no que respeita às mobilizações ativas, uma vez que todas as 
sessões começavam com exercícios de mobilização, nos quais o utente participava 
ativamente com um bom desempenho (chegando a sugerir movimentos), sendo esta a 
sua atividade preferida. Relativamente às restantes áreas não se verificaram 
alterações, uma vez que tendo em conta a idade do utente e as caraterísticas do seu 
diagnóstico (agnosia, apraxia e afasia), a intervenção teve um papel mais de 
manutenção do que de promoção, sendo que apesar de se estabelecer comunicação 
verbal com o utente, era também utilizada a comunicação não-verbal, pois observava-
se que havia uma melhor receção e integração da informação por parte do utente. 
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ANEXO 4 
Plano de Intervenção Psicomotora do Grupo 

(Meio Aquático) 



Áreas de 
Intervenção 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos Atividades Estratégias Recursos 

PSICOMOTRICIDADE 

Equilíbrio 

(1) Promover o equilíbrio 
estático. 

 
(2) Promover o equilíbrio 

dinâmico 

(1a) Potenciar o equilíbrio estático 
vertical e horizontal; 

(2a) Promover o equilíbrio dinâmico 
vertical em diferentes formas de 
locomoção 

(2b) Promover o equilíbrio dinâmico 
vertical em diferentes alturas. 

Jogos de Estátuas; 

Percursos c/ desníveis; 

Percursos c/ diferentes 
formas de deslocação. 

 

 

Verbalização; 

Demonstração; 

Reforço Positivo; 

Feedback; 

Análise de 
Tarefas; 

Ajuda Física. 

 

 

 

 

 

Material de 
Ginásio; 

Material de 
Piscina; 

Material 
elaborado para 

os objetivos. 

 

Praxia 

 

(3) Promover a praxia global 

(3a) Potenciar a coordenação óculo-
manual; 

(3b) Promover a criação de objetivos/ 
estratégias; 

Jogo de atira ao alvo; 

Criação de regras. 

Noção do 
Corpo 

(4) Promover a noção do 
corpo. 

(4a) Potenciar a dissociação dos 
segmentos corporais; 

(4b) Potenciar o reconhecimento 
direita-esquerda; 

Deslocações horizontais; 

Recolha de objetos; 

Tarefas de solicitações 

COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

Atenção/ 
Concentração 

(5) Potenciar a capacidade 
de atenção; 

(6) Potenciar a capacidade 
de concentração, 

(5a) Desenvolver a capacidade de 
atenção a estímulos isolados; 

(6a) Promover a direcionalidade da 
concentração para a tarefa. 

Reforço verbal; 

Atividades de focalização 
da atenção; 

Jogos cognitivos. 

(todas as supra 
mencionadas) 

+ 

Redução de 
estímulos 
distráteis 

(todos os supra 
mencionados) 

 



Linguagem 
expressiva 

(7) Estimular a linguagem 
expressiva. 

(7a) Melhorar a capacidade de 
comunicação verbal; 

(7b) Melhorar a evocação de memória 
verbal. 

Momentos de evocação; 

Jogo simbólico. 

(todas as supra 
mencionadas) 

(todos os supra 
mencionados) 

SOCIO-AFETIVIDADE 

Isolamento 
social 

(8) Potenciar a diminuição 
do isolamento social. 

(8a) Promover a integração em 
atividades de dinâmica de grupo; 

(8b) Potenciar competências para as 
relações com pares. 

Atividades de simulação; 

Atividades de 
representação 

(todas as supra 
mencionadas) 

(todos os supra 
mencionados) 

Identificação de 
interesses 

(9) Promover a identificação 
de interesses. 

(9a) Promover a capacidade de 
identificação das atividades mais 
significativas; 

Reflexões críticas; 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
Powerpoint (grupo meio aquático) apresentado 

à equipa da DID



  



  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 
Plano de Intervenção Psicomotora  

(Utente I.M.) 

 

 

 

 

 



Áreas de 
Intervenção 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos Atividades Estratégias Recursos 

PSICOMOTRICIDADE 

 

Noção do 
corpo 

 
 
 
(1) Promover a noção 
do corpo. 

(1a) Melhorar o desenho do corpo; 

 

(1b) Potenciar o reconhecimento direita-esquerda; 

 

(1c) Manter o reconhecimento da figura humana de 

frente e de costas; 

 

(1c) Manter a capacidade de nomear/apontar as partes 

corporais solicitadas. 

 

 
 
- Moldagem do corpo; 
- Relaxamento; 
- Nomear/apontar partes 
corporais; 

 
Verbalização 

 
Demonstração 

 
Reforço Positivo 

 
Feedback 

 
Ajuda Física 

 
Material de 

Ginásio; 
 

Material de 
Snoezelen; 

 
Material 

elaborado para os 
objetivos. 

 
 

Estruturação 
Temporal 

 
 

(2) Potenciar a 
estruturação temporal. 

(2a) Promover o conhecimento da data; 

(2b) Promover a o conhecimento da sequência de 
eventos. 

- Verbalização da data no 
início de cada sessão; 
- Atividades de 
organização de 
acontecimentos. 

(Todas as 
supramencionada
s) 

(Todos os 
supramencionada
s) 

HUMOR E AFETIVIDADE 

Labilidade 
emocional 

(3) Diminuir a labilidade 
emocional 

(7a) Diminuir a frequência de períodos durante a 
sessão em que a utente apresenta labilidade 
emocional. 

- Atividades de 
consciencialização 
corporal. 
- Relaxamento. 

 
(Todas as 
supramencionada
s) 

 
(Todos os 
supramencionado
s) (4) Diminuir o humor 

ansioso 
(8a) Diminuir a frequência de períodos durante a 
sessão em que a utente apresenta humor ansioso. 

- Atividades de 
consciencialização 
corporal; 
- Relaxamento. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 
Plano de Intervenção Psicomotora 

(Utente L.C.) 

 

  



Áreas de Intervenção Objetivos Gerais Objetivos Específicos Atividades Estratégias Recursos 

PSICOMOTRICIDADE 

Motricidade Fina dos 
membros superiores e 

inferiores 

(1) Potenciar a 
motricidade fina. 

(1a) Estimular a capacidade de abotoar e 
desabotoar. 

(1b) Manter a capacidade de pega de um 
objeto. 

(1c) Manter a capacidade de pontapear uma 
bola. 

Abotoar e desabotoar peças de 
roupa; 

Jogos de sequências; 

Moldagem de plasticina; 

Jogos de tiro ao alvo 

 

 

Verbalização 

Demonstração 

Reforço Positivo 

Feedback 

Análise de 
Tarefas 

Ajuda Física 

 

 

 

Material de 
Ginásio 

Material de 
Snoezelen 

Material 
elaborado 
para os 
objetivos 

 

Praxias 

 

(2) Potenciar as praxias 

(2a) Promover a utilização de talheres. 

(2b) Promover a capacidade de representação 
por gestos. 

(2c) Estimular a cópia de figuras e construção 
de uma pirâmide. 

 
 
Jogos de mímica; 
 
Cópias de figuras e construção de 
pirâmides. 

Estruturação temporal 

 

(3) Promover a 
estruturação temporal. 

(3a) Desenvolver a orientação temporal; 

(3b) Promover o conhecimento das sequências 
dos eventos. 

 

Orientação para a realidade; 

Verbalização/colocação da hora 
de início/fim da sessão; 
Colocação/ verbalização de 
acontecimentos por ordem. 

COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

 

Memória 

 

(4) Estimular a 
memória. 

 

(4a) Melhorar a memória percetiva visual, 
auditiva;  

(4b) Melhorar evocações de memória verbal. 

Atividades de repetição; 

Momentos de evocação. 

 

(Todas as 
supramencionad
as) 

 

(Todos os 
supramencio
nados) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 
Powerpoint (Estimulação Multissensorial) 

apresentado à equipa da U14 

 

  



 

 

 



  

 


