
passado. Motricidade fina. 

Atividade a ser realizada nas instalações da 

Associação. 

 

De 1: Dia Internacional das Pes-

soas idosas: 

Objetivo geral: Comemoração do Dia do Ido-

so. 

Objetivo especifico: Promover o gosto pela 

comemoração de épocas festivas.  

Proporcionar o Convívio e a Mobilidade. 

Nos dia 7 e 8: IDA À FEIRA 

ANUAL DE VILA FRANCA DE 

XIRA: 

Objetivo geral: Proporcionar a visita à Feira. 

Objetivo especifico: Recordar as tradições. 

Proporcionar contacto com a comunidade o 

convívio e a mobilidade. 

Dia 16: DIA MUNDIAL DA ALI-

MENTAÇÃO: 

Objetivo geral: Fazer um jogo sobre a Alimen-

tação. 

Notas  da Direcção  cont... 

Logo que concluídos estes trabalhos 

será solicitada uma vistoria, condição 

indispensável para obtenção do Certifi-

cado de Conformidade. 

Aguarda-se ainda a disponibilidade do 

Corpo de Bombeiros Voluntários de 

Alhandra para formação do nosso pes-

soal e a realização de um simulacro que 

nos preparem para a eventualidade de 

qualquer problema. 

E, por agora é tudo. 

Voltaremos com o número de Novem-

bro 

A Mesa Administrativa 

 

CALENDÁRIO DO MÊS:  

Objetivo geral: Dar a conhecer o Mês 

em que estamos. 

Objetivo especifico: Trabalhar a memo-

ria recente. Descobrir conhecimentos do 

Objetivo especifico: Dar a conhecer os 

benefícios de uma boa alimentação. Incen-

tivar à practica de jogos de estimulação 

físico-cognitiva. 

 

DIA 29: DIA NACIONAL DA 3ª 

IDADE: 

Objetivo geral: Incentivar a comemoração 

de datas festivas. Saber a opinião dos uten-

tes e dar a conhecê-la. 

Objetivo especifico: Promover o desenvolvi-

mento cognitivo.  

Dia 30: ESPECTÁCULO COM O 

GRUPO DE CAVAQUINHOS DA 

ASSOCIAÇÃO DE REFORMA-

DOS PENSIONISTAS E IDOSOS 

DE ALVERCA DO RIBATEJO:  

Objetivo geral: Promover a animação e dar 

a conhecer Grupo Cultural do nosso Conce-

lho. 

Objetivo especifico: Proporcionar o convívio 

entre utentes e familiares. 

 

Associação do Hospital Civil e Misericórdia de 

Alhandra 

Lar de idosos—Centro de Dia—Apoio Domiciliário 

Endereços: 

Rua Salvador Marques, 22 

Apartado 28 

2600-488 ALHANDRA 

Telefone: 219 518 110 

Fax: 219 518 119 

direccao@misericordialhandra.pt 

 Agenda do Mês de Outubro 
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Um Problema de Saúde Pública 

Atualmente tem vindo a verificar-se um consenso 

mais ou menos generalizado de que os maus 

tratos a idosos são um grave e complexo proble-

ma de saúde pública, mas ainda muito escondido 

do olhar público e por isso, profundamente suba-

valiado. 

Os maus tratos a idosos têm um efeito sério e 

devastador sobre um crescente número de cida-

dãos mais velhos e requer uma intervenção rápi-

da e multidisciplinar. 

De acordo com as estatísticas nacionais duas 

pessoas idosas são vítimas de violência por dia. 

(APAV,2013) 

É difícil cuidar de um idoso com muitas necessi-

dades diferentes. E é difícil ser idoso quando a 

idade traz consigo doenças e dependência. Lidar 

com idosos pode ser uma condição geradora de 

stress, com desgaste físico e emocional, sendo 

imprescindível aos cuidadores maior tolerância, 

paciência e capacidade de resposta sem violên-

cia. 

Indicadores de Maus Tratos 

 Sinais de desnutrição 

 Úlceras de pressão 

 Quedas por descuido de medidas pre-

ventivas 

 Sinais evidentes de trauma físico 

 Sinais de trauma por contenção 

 Lesões repetidas com explicação incon-

sistente com o mecanismo traumático  

 Lesões ocultas 

 Demora na procura de cuidados de saú-

de após evento traumático               

 Sinais comportamentais de hipervigilân-

cia 

 Confinado a um espaço / isolamento 

 Doenças venéreas 

 Trauma genital/anal    

 Sobremedicação/sedação 

 Impossibilitado de falar sem a presença 

do cuidador 
 

Não importa a idade. Todas as pessoas têm 
direito à proteção contra abusos físicos, emocio-
nais, sexuais, por negligência ou financeiros. 

Têm direito a proteção e segurança, tal como o 
direito em participar na tomada de decisões 

sobre o seu bem-estar. 

Fatores de Risco de Abuso Inerentes ao Idoso 

 Estado precário de saúde 

 Deterioração funcional 

 Deterioração cognitiva 

 Isolamento social 

 Controle financeiro e/ou patrimonial por 

terceiros 

Geralmente o abusador usa um padrão de tática 
coerciva, como o isolamento, ameaças, intimida-
ção, manipulação e violência, para ganhar e man-

ter o poder sobre a sua vítima. 

Fatores de Risco de Abuso Inerentes às Insti-

tuições 

 Pessoal insuficiente 

 Pessoal com baixa qualificação 

 Incumprimento de normas 

 Atmosfera conflituosa 

 Aglomeração de idosos 

 Pessoal esgotado física e emocionalmente 

 

 

 

 

 

Os maus tratos a idosos não param por conta 

própria. É mandatório intervir e ajudar. 

Maus tratos a idosos é crime e tem de ser reporta-
do às autoridades competentes. Na legislação 

portuguesa este crime é de natureza pública, sen-
do portanto de denúncia obrigatória para profissio-
nais de saúde, que dele tomem conhecimento 

durante as suas funções e/ou por causa delas. 

Medidas Preventivas 

Profissionais de saúde capacitados na identifica-

ção de negligência e maus tratos a idosos 

Denúncia às autoridades e planeamento adequa-

do dos procedimentos a serem feitos 

Partilha multidisciplinar de tomada de decisões 

Não expor o idoso a maior risco 

Acionar rede de suporte comunitário, sempre que 

necessário. 

Sílvia Alves (Enfermeira) 

MAUS TRATOS A IDOSOS: 

Notas  da Direcção 

Uma das preocupações das 

Mesas Administrativas tem sido 

a segurança dos utentes e 

daqueles que com estes traba-

lham. 

Neste sentido e no aspecto 

específico da segurança contra 

riscos de incêndio criaram-se 

condições para obtenção, em 

2001, do Certificado de Confor-

midade emitido pelo Serviço 

Nacional de Bombeiros, entida-

de que, então, tinha competên-

cia para o fazer. 

O Decreto-Lei 220/2008 de 12 

de Novembro, e a Portaria 

n.º1532, de 29 de Dezembro 

estabeleceu novo regime jurídi-

co da segurança contra incên-

dios em edifícios e aprovou o 

Regulamento Técnico de Segu-

rança Contra Incêndios em 

edifícios, respectivamente, mais 

exigente que o anterior e obri-

gou a Mesa Administrativa a 

promover a elaboração de um 

Projecto de Segurança Contra 

Incêndios em Edifícios que, na 

generalidade, mereceu parecer 

favorável da Autoridade Nacio-

nal de Protecção Civil (ANPC). 

A fim de respeitarmos as novas 

normas estão já em curso obras 

de preparação para a instalação 

de 7 portas corta-fogo, instala-

ção de sinalização de emergên-

cia e revisão de todo o sistema 

de detecção de incêndios.      
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MAUS TRATOS AO IDOSO 

“Ação única ou repetida, ou ainda a 
ausência de uma ação devida, que cau-
sa dano, sofrimento ou angústia, e que 

ocorra numa relação em que haja expe-
tativa de confiança.” 

INPEA 

O declínio funcional e a perda de quali-

dade inerentes à velhice, em associa-

ção com fatores culturais e a falta de 

reconhecimento de situações de maus 

tratos podem influenciar a invisibilidade 

do fenómeno. 



Colaboradores: 

Dia 28– Carla Chambre 

Utentes: 

Dia 16– Maria Júlia Esteves 

Dia 16—Maria Emília P. Farinha 

Dia 20– Maria Paulino Ferreira 

Dia 20– Hélia Santos 

Dia 30– Florinda Bogalho 

Aniversários em Setembro 
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Colaboradores: 

Dia 02– António Gaspar 

Dia 03– Sónia Nascimento 

Dia 07– Arlete Domingos 

Dia 16– Ana Jesus 

Dia 18– Marília Cardoso 

Dia 20– Ana Cristina Rijo 

Dia 24– M. Carmo Monteiro 

Utentes: 

Dia 05– Cristina Bernardina 

Dia 05—Maria dos Reis Abreu 

Dia 08– Valdemar Teixeira 

Dia 08– Glória da Piedade 

Dia 08– Manuela C. Graça 

Dia 11—António Carvalho 

Dia 11—Florinda Galo 

Recordações 

- 3 - 

Parabéns a todos, muitos mais anos com saúde, são os desejos da Mesa Administrativa. 

SAIDAS:  

PRAÇA 7 DE MARÇO. 

Actividades levadas a efeito durante o Mês de Setembro 

Verão na Associação — 04 de Junho de 2005 

No dia 8: REINÍCIO DA ACTIVI-

DADE FÍSICA: 

Recomeçou às 2ª e 4ª feiras das 13h30 às 

15h30,nas instalações da Associação, o 

programa de actividade física, com a parti-

cipação de 25 utentes, supervisionados 

por uma Professora de Educação Fisica.  

De 8 a 14 : COLÓNIA DE 

FÉRIAS EM SUB-SERRA: 

Com a participação de 8 utentes, acompa-

nhados por 2 colaboradoras, realizou-se 

na Quinta Municipal de Sub Serra, mais 

uma actividade de Colónia de Férias.    

O convívio, e  o contacto com a natureza, 

a mobilidade e a experiência de ter férias, 

para alguns dos nossos idosos, revelou-se 

uma vez mais, uma boa experiência. 

CALENDÁRIO DO MÊS:  

Objetivo atingido uma vez mais. 

Esta actividade foi realizada na Associa-

ção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 10: Piquenique em Sub-

Serra—Visitar colegas na coló-

nia de férias: 

Esta actividade contou com a participação 

de 14 utentes acompanhados por 1 Educa-

dora Social e 1 Estagiária. O convívio e a 

alegria de rever alguns companheiros em 

férias na Colónia 

Dia 24: Piquenique no Forte:  

Devido às condições do tempo, esta activi-

dade não se realizou. 


