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O envelhecimento ativo e saudável da população é uma prioridade estratégica do
Município de Viseu. É um processo de vida moldado por vários fatores que favorecem a
saúde, a participação e a segurança dos idosos.

É por isso que existe a necessidade de criar condições e de definir estratégias para que
se consiga desencadear um processo de envelhecimento ativo, sendo que o impacto do
envelhecimento da população na sociedade depende, em parte, da natureza das políticas que
vão dando resposta a esta realidade.

Viseu, enquanto cidade amiga do idoso e de um envelhecimento saudável, distinguida
com o selo "Comunidades Pró-Envelhecimento 2020/2021 ", quer otimizar oportunidades
nos domínios da saúde, cultura, ocupação dos tempos-livres e segurança, aumentando,
assim, a qualidade de vida, à medida que as pessoas envelhecem, através dos programas
municipais existentes, bem como em todas as parcerias estabelecidas, desde a prática
desportiva, cultura, educação e ação social.

O principal objetivo deste Guia é apoiar esta etapa específica da vida, facultando
informações úteis e orientações práticas importantes para o bem- estar da pessoa idosa no
seu quotidiano.

Boa leitura!

01
Mensagem do Presidente da Câmara Municipal
de Viseu





02 Enquadramento

O envelhecimento é uma fase marcada por mudanças de ordem biológica, psicológica
e social, sendo um processo natural e normativo, na medida em que é experienciado por
todas as pessoas. Mesmo ocorrendo de forma universal, o modo como cada um envelhece
torna-se particular, dado que cada indivíduo vivencia esta fase de forma distinta. O avançar
na idade potencia alterações inevitáveis, entre as quais, a menor resistência física e o
eventual declínio gradativo de habilidades cognitivas e percetivas, que podem comprometer
a vida pessoal e afetar as atividades diárias, entre outras. Contudo, as mudanças
consideradas não têm que comprometer a qualidade de vida das pessoas se forem adotadas
novas atitudes, promovidas adaptações, mediante cada situação e salvaguardados recursos
essenciais a esta fase do ciclo vital. Desta forma, um envelhecimento saudável e equilibrado
será aquele que garanta os cuidados de saúde, um apoio consistente, através das redes
formais e informais disponíveis, e uma vida ativa do ponto de vista social, que assegurem a
autonomia pessoal, as realizações e o amor pela vida.

Este guia decorre da implementação de um projeto vencedor do Orçamento
Participativo Jovem Escolar de 2017, promovido pela Câmara Municipal de Viseu,
denominado “Combate Socioeducativo ao Isolamento da Pessoa Idosa & Contra a Solidão
Sénior”, da autoria de jovens estudantes do curso de licenciatura em Educação Social da
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu e do curso de Licenciatura
em Gestão do Centro Regional de Viseu da Universidade Católica Portuguesa.

O objetivo deste documento é contribuir para apoiar esta etapa específica da vida,
facultando informações úteis, esclarecimentos e orientações práticas importantes para o
bem-estar da pessoa idosa na sua vida diária.





03 Instituições da terceira idade









04 Farmácias do Concelho







05 Contactos Úteis

Bombeiros Sapadores de Viseu / Serviço Municipal de Proteção Civil | 232 420 390

Central de Camionagem | 232 422 822

Centro Hospitalar Tondela – Viseu | 232 420 500

Guarda Nacional Republicana – Comando Distrital de Viseu | 232 467 940

Instituto da Segurança Social – Centro Distrital de Viseu | 300 502 502

Junta de Freguesia de Abraveses | 232 459 249

Junta de Freguesia de Barreiros e Cepões | 232 929 623

Junta de Freguesia de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita | 964 633 446

Junta de Freguesia de Bodiosa | 232 972 302

Junta de Freguesia de Calde | 232 91 1 200

Junta de Freguesia do Campo | 232 459 077

Junta de Freguesia de Cavernães | 232 924 381

Junta de Freguesia de Côta | 232 926 106

Junta de Freguesia de Coutos de Viseu | 232 996 993 / 232 997 500

Junta de Freguesia de Faíl e Vila Chã de Sá | 232 954 610

Junta de Freguesia de Fragosela | 232 479 004

Junta de Freguesia de Lordosa | 232 91 1 428

Junta de Freguesia de Mundão | 232 441 389

Junta de Freguesia de Orgens | 232 415 001

Junta de Freguesia de Povolide | 232 932 357 / 925 338 129

Junta de Freguesia de Ranhados | 232 461 493

Junta de Freguesia de Repeses e São Salvador | 232 416 029 / 232 428 416

Junta de Freguesia de Ribafeita | 232 971 377

Junta de Freguesia de Rio de Loba | 232 440 518

Junta de Freguesia de Santos Êvos | 232 932 041 / 969 547 866



Junta de Freguesia de São Cipriano e Vil de Souto | 232 41 1 744

Junta de Freguesia de São João de Lourosa | 232 461 419

Junta de Freguesia de São Pedro de France | 232 984 130

Junta de Freguesia de Silgueiros | 232 959 138

Junta de Freguesia de Viseu | 232425355 | 926 020 772

Linha do Cidadão Idoso | 800 203 531

Linha Nacional de Emergência Social | 1 1 4

Linha Saúde 24 | 808 24 24 24

Município de Viseu | 232 427 427

Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica | 300 515 617 / 916 939 640

Número Nacional de Socorro | 1 1 2

Proteção à Floresta | 1 1 7

PSP – Comando Distrital de Viseu | 232 480 380

Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica | 800 202 148 (n.º verde gratuito)





06 Apoios Sociais

COMPLEMENTO SOLIDÁRIO PARA IDOSOS (CSI)

O que é?

O Complemento Solidário para Idosos é um apoio pago mensalmente aos idosos com
baixos recursos económicos.

A quem se destina?

Pessoas idosas residentes em Portugal com idade igual ou superior a 66 anos e 5
meses.

Quais são as condições de acesso?

1 . As pessoas idosas têm de ter recursos económicos inferiores ao valor limite do
Complemento Solidário para Idosos:

Se for casado ou viver em união de facto há mais de 2 anos, os recursos do casal têm
de ser inferiores ou iguais a 9.202,60€ por ano;

Se não for casado nem viver em união de facto há mais de 2 anos, os seus recursos
têm de ser inferiores ou iguais a 5.258,63€ por ano.

2. Viver em Portugal há pelo menos 6 anos seguidos na data em que faz o pedido.

3. Estar a receber um destes apoios:
Pensão de Velhice ou de Sobrevivência;
Pensão de Invalidez;
Prestação Social para a Inclusão.

4. Ser cidadão português e não ter tido acesso à pensão social por ter rendimentos
acima do valor limite de 174,30€ se for uma pessoa ou, então, de 261 ,45€ se for um casal.

5. Consentir que a Segurança Social aceda à informação fiscal e bancária tanto da pessoa
idosa que faz o pedido, como da pessoa com quem está casada ou vive em união de facto.



Atenção:
As pessoas que sejam beneficiárias do Complemento Solidário para o Idosos

têm apoio nos seus gastos na saúde, através de dois programas:
Benefícios Adicionais de Saúde e o Programa Nacional de

Promoção da Saúde Oral.

Benefícios Adicionais de Saúde

Reembolso nas seguintes despesas:
Medicamentos: apoio em 50% na despesa de medicamentos não comparticipados pelo

Estado;
Óculos e lentes: apoio em 75%. Salienta-se que em cada período de 3 anos recebe no

máximo 100,00€;
Próteses: apoio em 75% para comprar ou reparar uma prótese dentária removível.

Evidencia-se que em cada período de 3 anos recebe no máximo 250,00€.

Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral

Todos os beneficiários do Complemento Solidário para Idosos têm direito a alguns
cuidados dentários gratuitos, para isto basta falar com o seu médico de família para que o
mesmo lhe passe um cheque dentista. A seguir, com este documento poderá marcar a sua
consulta nos consultórios dos médicos aderentes a este programa, sendo que no máximo
têm direito a 2 cheques dentista por ano.

Onde posso obter mais informações?

Linha Segurança Social:
300 502 502, dias úteis das 9h00 às 18h00

E-mail: www.seg-social.pt
Poderá também dirigir-se ao local onde se situa o Instituto da Segurança Social



VISEU AJUDA

O que é?

A Linha Municipal “VISEU AJUDA” é um serviço de apoio que o Município de Viseu
disponibiliza durante o período de pandemia (COVID-19), 5 dias por semana (exceto
feriados), das 9H às 17:00H.

A quem se destina?

Pessoas e famílias residentes no Concelho de Viseu, carenciadas, em quarentena, em
isolamento social/familiar ou com dificuldades de mobilidade e que necessitem de uma
intervenção imediata de apoio social.

Que tipo de apoios são prestados?

Receção e encaminhamento de pedidos para resposta aos seguintes serviços:
Compras de medicamentos (situação de carência económica comprovada

documentalmente);
Compras de supermercado (situação de carência comprovada documentalmente);
Orientação de situações sociais críticas, informação útil e aconselhamento.

Onde posso obter mais informações?

Número telefónico gratuito: 800 210 098 (chamada gravada)
E-mail: viseuajuda@cmviseu.pt



VISEU HABITA – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO
À REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES

O que é?

O programa VISEU HABITA procura apoiar na requalificação de habitações
degradadas, construídas antes de 1970, de agregados familiares carenciados.

A quem se destina?

O programa dá especial atenção a agregados familiares numerosos, agregados
familiares com algum tipo de incapacidade/deficiência e/ ou menores, agregados familiares
que integrem pessoas com mais de 65 anos de idade, vítimas de violência doméstica, entre
outros grupos vulneráveis que habitem no Concelho de Viseu.

Que tipo de apoios são prestados?

O apoio prestado pelo programa não pode ultrapassar os 5.000,00€ por cada
habitação, sendo que por cada trabalho existe um valor limite de comparticipação.

O programa comparticipa os seguintes trabalhos:
Construção de casa de banho com os requisitos mínimos e respetivas ligações às redes

de água e esgotos;
Colocação de armário de cozinha e lava-loiça e respetivas ligações às redes de água e

esgotos;
Substituição da rede elétrica e quadro;
Reparação e/ ou substituição de pavimentos;
Pintura interior e exterior da habitação;
Reabilitação das fachadas do edifício;
Substituição de caixilharias exteriores (portas e janelas);
Reparação e/ ou substituição da cobertura, colocação de tubos de queda e caleiras.

Quais são as condições de acesso?

O rendimento anual bruto do agregado familiar terá que cumprir o estipulado no
regulamento do programa Viseu Habita;

A habitação deverá ser própria ou arrendada, devendo esta ser a residência do
candidato;

Poderão ser aceites candidaturas de habitações devolutas, desde que estas passem a
constituir-se como habitação própria e única dos requerentes por um período mínimo de 5
anos.



Atenção:
Caso a reabilitação da habitação ultrapasse as reparações específicas deste programa,

o requerente poderá ficar abrangido pelo apoio do Programa Municipal Viseu Solidário.

Onde posso obter mais informações?

HABISOLVIS, E.M.
Rua João Mendes, n. º 51, R/C Esquerdo, 3500-142 Viseu

Telefone: 232 471 069
Telemóvel: 962 149 995

E-mail: geral.habisolvis@mail. telepac.pt



VISEU SOLIDÁRIO

O que é?

O programa Municipal Viseu Solidário está orientado para a criação de medidas
extraordinárias de apoio social com o intuito de atenuar ou resolver situações de carência
económica e/ou de exclusão social.

A quem se destina?

O programa apoia famílias monoparentais, pessoas com mais de 65 anos, pessoas com
algum tipo de incapacidade/deficiência, vítimas de violência doméstica, entre outros grupos
vulneráveis que habitam no Concelho de Viseu.

Que tipo de apoios são prestados?

As medidas de apoio social estão orientadas para 3 eixos de atuação, nomeadamente:

1 . Apoio complementar para despesas no âmbito da habitação:
Comparticipação em projetos de construção/reconstrução/alteração/ampliação para

habitação própria e permanente;
Criação de condições de acessibilidade em habitação própria ou arrendada;
Redução ou dispensa do pagamento de taxas relativas aos procedimentos de controlo

prévio para a realização de obras;
Redução do pagamento das ligações de ramais de água e/ou saneamento para

habitação própria e permanente.

2. Apoio complementar para despesas extraordinárias no âmbito da saúde:
Aquisição de medicação;
Tratamentos dentários;
Aquisição de óculos (lentes, armações e consultas de especialidade);
Aquisição de produtos de apoio.

3. Apoio complementar no âmbito de despesas extraordinárias.



Quais são as condições de acesso?

Após a verificação das dificuldades económicas e/ou da situação de exclusão social,
podem candidatar-se as pessoas que:

Desejem resolver o seu problema habitacional, devendo a habitação ser propriedade
única e destinar-se a habitação própria e permanente;

Tenham problemas de saúde persistentes, problemas de mobilidade ou que se
encontrem em situação de baixa médica por doença;

Precisem de ajudas pontuais para solucionar situações apreciadas como urgentes;
Não tenham usufruído de subsídios da mesma natureza, conforme o estipulado no

Regulamento do Programa Viseu Solidário;
Não façam parte do seu agregado familiar elementos que tenham uma atuação

injustificada perante o Instituto de Emprego e Formação Profissional;
Sendo o requerente apoiado pelo Complemento Solidário para Idosos, a equipa

pluridisciplinar compreenda que existem situações que justifiquem a atribuição do apoio;
Tenham cumprido os prazos para a apresentação de recibos e os prazos para

aquisição de bens ou serviços, realizados em pedidos anteriores

Onde posso obter mais informações?

Divisão de Desenvolvimento e Coesão Social do Município de Viseu
Rua João Mendes, n. º 51, 2. º andar, 3500-142 Viseu

Telefone: 232 427434
E-mail: accao. social@cmviseu.pt





07 Gabinete de Apoio ao Emigrante

O Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE) advém de um acordo de Cooperação entre
a Direção Geral dos Assuntos Consulares, das Comunidades Portuguesas e da Câmara
Municipal de Viseu. Determina dois princípios base: a disponibilidade para o atendimento e
a proximidade ao utente.

Objetivos do GAE: informar os cidadãos portugueses dos seus direitos nos países de
acolhimento; apoiar os indivíduos no regresso a Portugal, contribuindo para a resolução dos
problemas apresentados, de forma rápida, gratuita e personalizada.

Onde posso obter mais informações?

Divisão de Desenvolvimento e Coesão Social do Município de Viseu
Rua João Mendes, n. º 51, 2. º andar, 3500-142 Viseu

E-mail: accao. social@cmviseu.pt
Telefone: 232 427434





08 Banco Local de Voluntariado

Criado em 2016, através de uma parceria entre o Conselho Nacional para a
Promoção do Voluntariado e a Câmara Municipal de Viseu, pretende de forma flexível e
descentralizada ser facilitadora do voluntariado, de forma a poder atuar em diferentes e
várias áreas, nomeadamente Educação e Formação, Saúde, Apoio a Idosos, Crianças e
Jovens, Apoio à Família, Desporto, Cultura, Proteção ao Ambiente, Defesa do Património,
Proteção Civil, Pastoral, Associativismo, Pobreza, Exclusão Social, Capacitação de Agentes
Locais, Empreendedorismo e Empregabilidade, e Dinamização e Organização Comunitária.

Este surge como uma estrutura de incentivo à prática do voluntariado no concelho,
sendo assim possível qualquer cidadão participar de forma voluntária e interessada no
desenvolvimento social local. O voluntariado é um conjunto de ações de interação social e
comunitária, inerentes ao exercício de cidadania, que corresponde a uma decisão livre e
voluntária. Apoiado em motivações e opções pessoais, realizado de forma desinteressada
por pessoas no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço
dos indivíduos, famílias e da comunidade, sem fins lucrativos, por entidades públicas ou
privadas com condições para integrar voluntários, envolvendo as entidades promotoras.
Promove assim, uma relação solidária para com o próximo, participando, de forma livre e
organizada, na solução dos problemas que afetam a sociedade em geral.

O Banco Local de Voluntariado tem como objetivos: a promoção do encontro entre a
oferta e a procura de voluntariado; a sensibilização dos cidadãos para o voluntariado; a
divulgação de projetos e oportunidades de voluntariado; a contribuição para o
aprofundamento do conhecimento do voluntariado; acolher candidaturas de pessoas
interessadas em fazer voluntariado; proceder ao encaminhamento de voluntários para
entidades promotoras de voluntariado; acompanhar a inserção de voluntários nas entidades
para onde foram encaminhados.

Para fazer parte do Banco Local de Voluntariado de Viseu, deve efetuar a inscrição na
Divisão de Desenvolvimento e Coesão Social do Município de Viseu, sito na Rua João
Mendes, n.º 51 , 2.º andar, onde serão dados a conhecer os vários projetos de voluntariado,
bem como o funcionamento do mesmo. O Banco Local de Voluntariado de Viseu promove
anualmente uma formação de caráter geral sobre voluntariado direcionada a todos os
voluntários, bem como a técnicos e membros das direções das várias instituições.



Para mais informações, contacte o n. º 232 427434 ou
através do e-mail blvviseu@cmviseu.pt





09 Lazer e Ocupação de Tempos Livres

ACADEMIA SÉNIOR DO ORFEÃO DE VISEU

A Academia Sénior do Orfeão de Viseu é um projeto de envelhecimento ativo, foi
fundada em 2011 no seio do Orfeão de Viseu e inscreveu-se na Associação rede de
Universidades da Terceira Idade em 2014.

É a resposta educativa que visa criar e dinamizar regularmente atividades sociais,
educacionais, culturais e de convívio para homens e mulheres com idade igual ou superior a
55 anos.

As atividades formativas e educacionais assumem regime não formal, em vários
domínios do saber, não concedem qualquer certificação e realizam-se ao longo da vida ou
formação permanente.

Assenta em modelos e programas de animação, estímulo, enriquecimento pessoal,
formação e instrução

Onde posso obter mais informações?

Orfeão de Viseu
Rua Serpa Pinto, Largo do Órfeão, 3510-087Viseu

Telefone: 232 281 556
E-mail: geral. orfeaoviseu@gmail. com

Site: http://www.orfeaodeviseu. com/senior/info/21



CAFÉ MEMÓRIA DE VISEU

O Café Memória é um local de encontro destinado a pessoas com problemas de
memória ou demência bem como aos respetivos familiares e cuidadores. É um projeto de
âmbito nacional que arrancou como projeto-piloto em abril de 2013, em Lisboa-Colombo e
Cascais. Chegou a Viseu em maio de 2015, mês em que foi assinado o protocolo pelos
promotores locais, nomeadamente a Câmara Municipal de Viseu, a Escola Superior de
Educação de Viseu (ESEV) e as Obras Sociais Viseu, e os parceiros Alzheimer Portugal,
Sonae Sierra e Novartis.

Realizam-se sessões mensais, no caso de Viseu ocorrem no 4.º sábado de cada mês e
realizam-se na Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV). Estas podem incidir em
aspetos mais informativos e educacionais, através de palestras, ou em atividades de
estimulação, dinamizadas por especialistas da área ou pelos membros da equipa técnica do
projeto.

Ao nível das palestras, têm sido privilegiados os temas relacionados com a
compreensão da demência, cuidados a ter em casa, alimentação, aspetos legais, alterações
comportamentais, sempre partindo das especificidades da demência e dos problemas de
memória. As atividades de estimulação mais apreciadas têm sido as musicais, mas também as
físicas, cognitivas e artísticas são consideradas, procurando-se que tenham em conta aspetos
de orientação temporal (ex.: comemoração dos Santos Populares em junho) e espacial (ex.:
mobilização da cultura de Viseu ao longo das atividades). Também os cuidadores não são
esquecidos, havendo sempre sessões que são especificamente dirigidas a este público, como
o stress no cuidador e a importância do seu autocuidado.

Todas estas sessões, mais de 50 que já foram realizadas, acontecem graças à dedicação
voluntária de muitas pessoas. Os membros da equipa técnica, Professoras da ESEV (Maria
João Amante e Lia Araújo) e Profissionais das Obras Sociais Viseu (José Carreira, Sandrina
Neri e Emília Vergueiro), os voluntários, mais de 30 pessoas da comunidade de Viseu que
colaboram no desenvolvimento das sessões, e os convidados das sessões, especialistas da
cidade de Viseu e de outros pontos do país que enriquecem o projeto com o seu saber.

As sessões têm tido uma adesão bastante significativa por parte da comunidade
Visiense, numa média de 30 pessoas por sessão, as quais destacam as mais-valias deste
projeto, sobretudo pela interação, apoio emocional e informação que proporcionam. Nada
melhor do que as próprias palavras dos participantes para descrever o que significa o Café
Memória de Viseu, neste caso do Sr. Célio, cuidador, registado como o 1 .º participante do
Café Memória de Viseu e que assiduamente tem vindo a participar nas sessões:



Têm sido muito úteis, estas reuniões.
Tiram dúvidas aos doentes e recebem sugestões.

Aos doentes e familiares aqui presentes,
Tristes quando entram
E que saem contentes.

Um bem-haja a ele, a todos os que têm contribuído para o sucesso deste projeto e aos
que pretendam vir a conhecer.

Onde posso obter mais informações?

Escola Superior de Educação de Viseu
Rua Dr. Maximiano Aragão, 3504-551 Viseu

Telefone: 232 419 000
E-mail: esev@esev. ipv.pt



PROGRAMA MUNICIPAL ATIVIDADE SÉNIOR EM VISEU

Em que consiste o programa Atividade Sénior?

Em coerência com o compromisso de vida assumido em Viseu, o programa Atividade
Sénior, dando relevância ao domínio motor, através do quais são estimulados os domínios
cognitivo, afetivo e social, tem-se proposto contribuir para melhorar a qualidade de vida das
pessoas com mais de 55 anos em Viseu, prevenir e promover a sua integração e participação
na vida cívica, contribuir para o seu bem-estar nas dimensões físicas, psíquicas e sociais.

O crescimento do programa, que em 2020 está na 14.ª edição, tem trazido novos
parceiros, em áreas e níveis de atuação diferenciados, e com eles novos desafios.

O protocolo entre o Município de Viseu e o Instituto Politécnico de Viseu dinamizou
institucionalmente a relação entre o Ensino Superior e a Municipalidade, oferecendo
oportunidades de Investigação e Formação em ação profissional num Território específico,
estimulando redes ao nível local, nacional e internacional.

Como começou?

Em 2007, o Município de Viseu deu início a um programa de promoção do exercício
físico para a sua população sénior, denominado de Atividade Sénior. Um primeiro passo
experimental, apenas com uma duração de aproximadamente 3 meses e que mobilizou 517
participantes em 17 grupos de atividades, mas importante na definição da estratégia e na
materialização de alguns princípios que viriam a revelar-se fundamentais no crescimento do
projeto, designadamente no (1 ) envolvimento das instituições locais, na (2) abrangência
territorial e na (4) valorização da formação específica e contínua dos técnicos em
colaboração com a Escola Superior de Educação de Viseu integrada no Instituto Politécnico
de Viseu.

Como está organizado?

O ano de 2018, celebrando a 12.ª edição do programa Atividade Sénior, foi um ano de
alterações profundas na estruturação do programa e na materialização de algum do trabalho
desenvolvido nos anos mais recentes.

Atualmente o programa está organizado em 6 blocos distintos:

Bloco A – Atividades Regulares
Este bloco é o centro do programa e visa a participação dos utentes em aulas

orientadas por técnicos de exercício físico, com uma periodicidade de 2 a 3 vezes por



semana (perto de 500 participantes inscritos em grupos com 3 aulas por semana),
permitindo que uma dessas aulas semanais possa ser de hidroginástica.

Bloco B – Atividades Complementares
Este bloco, também criado em 2016, visa aumentar a diversidade de oferta de

atividades do programa, procurando captar novos públicos, com especial enfoque no género
masculino que, atualmente, representa apenas 27% dos inscritos, visa permitir o aumento
dos níveis de prática semanal a todos os interessados e aumentar o número de interações
sociais numa perspetiva de ocupação saudável dos tempos livres.

Desta forma, estão organizadas aulas de Yoga e Atletismo, atividades em que
valorizamos o contacto com o exterior, perspetivando a criação de novas “modalidades”
num futuro próximo.

Bloco C – Atividades Pontuais
Sendo um programa onde a dimensão física do exercício está muito presente, temos

constatado uma valorização muito forte pelos nossos utentes da dimensão social.
Reconhecendo essa mesma importância, organizamos durante o ano um conjunto de
eventos, nas mais variadas áreas, que além de cumprirem os objetivos junto dos
participantes, permitem ainda melhorar os níveis de notoriedade e reforço dos valores
positivos do programa junto dos parceiros, familiares e opinião pública.

Bloco D – Ações de Formação e Sensibilização
Fruto das parcerias com o ACES Dão Lafões e a Associação Beira Amiga, são

organizadas dezenas de ações de formação/sensibilização descentralizadas ao longo dos 1 1
meses do programa, nas áreas da Educação para a Saúde e Defesa do Consumidor.

Bloco E – Formação, Avaliação e Investigação
O Município de Viseu estabeleceu com o Instituto Politécnico de Viseu - Escola

Superior de Educação de Viseu um protocolo que, no seu articulado atual, prevê atividades
centradas na formação dos técnicos, atividades centradas na avaliação dos técnicos e do
próprio programa, assim como atividades centradas na avaliação dos impactos
multidimensionais nos participantes do programa, permitindo assim uma tomada de
consciência avaliativa centrada em variáveis e indicadores multidimensionais.

Onde posso obter mais informações?

Divisão de Desporto e Juventude | Pavilhão Cidade de Viseu (antigo Inatel)
Telefone: 232 411 359 | 964 334 114

E-mail: desporto@cmviseu.pt | atividadesenior@cmviseu.pt



PROJETO INFORMÁTICA PARA SENIORES DO MUNICÍPIO DE
VISEU EM PARCERIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DO

CONCELHO

O envelhecimento da população é uma realidade inquestionável e é necessário que os
idosos tenham uma boa qualidade de vida. Com o desenvolvimento a nível global das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), este grupo etário da terceira idade tem
ficado à margem deste fenómeno, uma vez que existe aquela imagem estereotipada de que a
Internet é somente pensada para os jovens. Assim, pretende-se promover a atribuição de
competências de comunicação, com recurso às ferramentas disponíveis em linha, a
indivíduos em idade de reforma, ministrando vários cursos de informática a pequenos
grupos

De certa forma, as TIC podem contribuir para que os idosos assumam uma atitude
mais recetiva quanto à sua utilização, como forma de reduzir a sua solidão, contribuindo
para o estreitar das relações humanas.

Para que a informação seja efetivamente consultada e utilizada por todos, torna-se
necessário que as pessoas adquiram competências nesta área, de modo a poderem ter acesso
às tecnologias, sendo que, se assim não acontecer, estaremos perante um fator de exclusão
social e tecnológica, teremos uma população infoexcluída.

Os idosos, devido às suas dificuldades em compreender e acompanhar esta nova
realidade, acabam por se sentir excluídos e à margem da evolução das TIC, sentindo por isso
que não lhes são dadas oportunidades neste novo mundo dominado pela informática e pela
comunicação tecnológica. Um dos motivos apontados para esta situação reside no facto de,
no tempo em que estas pessoas estudaram, bastava-lhes saber ler, escrever e efetuar alguns
cálculos matemáticos, pois as TIC ainda não estavam desenvolvidas.

O idoso revela sinais inerentes à idade, pelo que é necessário continuar a estimular as
suas capacidades cognitivas, usando meios que lhe permitam substituir as perdas inerentes a
esta fase do ciclo vital e pode encontrar no computador a resposta a essa necessidade de
substituição. Aqueles que dedicam o tempo para aprender a utilizar as TIC rompem com a
ideia de que velho é passado e não se renova. Qualquer dos motivos apresentados podem
levar a refletir sobre a capacidade que os idosos apresentam para aprender algo novo, a sua
disposição para participarem desta revolução tecnológica provoca mudanças, que por sua
vez estimulam a sua curiosidade na aquisição de novos saberes.



Objetivos Gerais

Dotar os idosos com conhecimentos necessários para utilizar o computador e navegar
na Internet, manuseando, utilizando e entendendo esse mundo virtual. Estimular a
aprendizagem do desconhecido, desenvolvendo as capacidades mentais com vista ao
desenvolvimento da autoestima. Espera-se ainda que sejam capazes de diferenciar a parte
física e a parte lógica do computador;

Promover e coordenar o desenvolvimento das TIC associadas aos serviços para as
pessoas idosas;

Prolongar a sua atividade profissional, garantindo-lhes um equilíbrio entre a vida
ativa e profissional;

Manterem-se socialmente ativas e criativas, através de uma comunicação em rede e
de um acesso aos serviços públicos e comerciais, reduzindo, dessa forma, o isolamento social
dos idosos;

Envelhecer bem em casa, uma vez que as TIC devem permitir aumentar a sua
qualidade de vida e o seu grau de independência;

Proporcionar atividades de lazer e em situação de isolamento;
Contribuir para o fortalecimento dos laços de vizinhança;
Estimular a imaginação e a criatividade;
Estimular experiências culturais e recreativas;
Combater o isolamento social;
Contribuir para a socialização;
Desenvolver capacidades artísticas, criatividade e imaginação.

Objetivos Específicos

Caracterizar a experiência dos alunos e conhecer a experiência dos mesmos com o
computador, nomeadamente na utilização do processador de texto, do uso do software
Microsoft Power Point para apresentações eletrónicas e da folha de cálculo Microsoft Excel
entre outras aplicações. Na utilização da Internet, pretende-se saber a experiência na
utilização de motor de pesquisa (Google), bem como a experiência na utilização da caixa de
correio eletrónico (e-mail) e ainda a experiência na utilização de software de âmbito social,
Facebook, Skype, entre outras redes sociais.

Curso

Estes cursos de informática funcionam em 2 turmas para 1 professor, sendo que cada
turma utiliza 1 hora e 30 minutos semanalmente. Uma das turmas já é designada de “Nível
Avançado”, dado ser constituída por idosos que já frequentaram a iniciação à informática ou
que já tinham conhecimentos nesta área e, por essa razão, foram integrados num nível mais
avançado. O formador tenta adaptar as aulas de informática conforme a capacidade e o
interesse dos idosos, não existindo propriamente um programa.



O professor ao aperceber-se do interesse dos seus alunos vai aplicando estratégias e
atividades ao ritmo de aprendizagem dos mesmos, de modo a que toda a turma consiga
acompanhar e ir evoluindo ao seu próprio ritmo. O curso de informática é procurado e
dado a conhecer sobretudo por idosos interessados em aprenderem a utilizar as
potencialidades da navegação na Internet. As salas devem estar bem posicionadas e com
iluminação adequada.

Competências

O Município de Viseu assume as seguintes competências:
Organizar todo o processo de imagem, comunicação e promoção;
Organizar as atividades pontuais;
Disponibilizar uma comparticipação financeira para pagamento do formador a cada

Promotor Local, em função do número de grupos e carga horária das atividades.

As Juntas de Freguesia assumem as seguintes competências:
Colaborar e dinamizar o processo de promoção local do Projeto;
Ceder de forma gratuita equipamentos e espaços para a realização das atividades do

Projeto;
Colaborar na organização do processo de inscrições;
Elaborar o relatório final de avaliação do projeto a entregar no Município de Viseu;
Articular no processo de inscrições;
Promover a articulação entre os parceiros na execução do projeto, na respetiva

Freguesia.

Destinatários

Todas as pessoas com 60 ou mais anos que sejam utentes das diferentes IPSS da
freguesia ou qualquer idoso residente nas freguesias do Concelho de Viseu, que tenham
interesse em informática. Estes cursos terão um número máximo de 8 pessoas por turma.

Pelas características do curso é aconselhável que seja distribuído um computador
para cada 2 formandos.

Organização

Local da Formação
A formação irá decorrer nas instalações da Junta de Freguesia ou caso se considere

pertinente, em alguma entidade com as condições logísticas necessárias para o efeito.

Duração do projeto
As aulas “Informática para Seniores” têm a duração de 12 meses.



Onde posso obter mais informações?

Divisão de Desenvolvimento e Coesão Social do Município de Viseu
Rua João Mendes, n. º 51, 2. º andar, 3500-142 Viseu

Telefone: 232 427434
E-mail: accao. social@cmviseu.pt



UNIVERSIDADE SÉNIOR DE ROTARY CLUB DE VISEU

A Universidade Sénior de Rotary de Viseu – USAVIS, criada no ano de 2001 , é uma
instituição privada que oferece respostas socioeducativas que visam criar e dinamizar
atividades nas áreas sociais, culturais, do conhecimento, do saber e convívio, alicerçando a
sua ação na prestação de serviços em regime de voluntariado. As grandes linhas
orientadoras deste projeto são a manutenção da saúde, o envelhecimento ativo através da
valorização da amizade, do espírito de partilha, do convívio, do lazer, do fomento da
solidariedade e da magia da cultura.

São destinatários desta ação todas as pessoas de qualquer idade, sem discriminação de
natureza social e económica, com disponibilidade de tempo, vontade de reciclar
conhecimentos ou adquirir novas competências e/ou combater a solidão.

São órgãos da USAVIS: a Direção, o Conselho Pedagógico e Científico –
representativo do corpo docente e o Conselho Académico e Social – representativo dos
alunos.

Atualmente frequentam a USVIS 161 Alunos, enquadrados por 43 voluntários –
Professores, Secretariado e Direção.

São áreas de estudo: Atividade Física (Ginásio e Ar Livre); Artes; Danças de Salão;
Design; Direito e Ciência Política; Espanhol; Fotografia; Francês; Hidroterapia; História;
Horticultura; Informática I e II; Inglês I, II e III; Yoga; Literatura; Música (Canto e
Instrumentos); Psicologia.

São promovidas outras atividades com caráter regular: Clube de Leitura; Visitas de
Estudo; Ações de Convívio e Lazer.

São parceiros deste projeto: a Câmara Municipal de Viseu; o Instituto Politécnico de
Viseu, através das suas Unidades Orgânicas, Escola Superior de Educação, Superior Agrária,
Superior de Saúde, Superior de Tecnologia e Gestão; ainda o Museu Nacional Grão Vasco,
o Grupo Visabeira e o Instituto Dr. Victor Fontes.

Através de uma parceria da Câmara Municipal de Viseu, da Santa Casa da
Misericórdia de Viseu e do Rotary Club de Viseu, a USAVIS vai dispor de instalações mais
adequadas ao seu funcionamento no edifício da Santa Casa da Misericórdia de Viseu.

Espera-se, assim, estar em condições de melhor poder corresponder ao grande
desígnio de dar “MAIS ANOS À VIDA e MAIS VIDA AOS ANOS”.



Onde posso obter mais informações?

Universidade Sénior de Rotary
Rua Nunes de Carvalho, n. º 32, 3500-163 Viseu

Telefone: 927290 424
E-mail: rotaryclubviseu@gmail. com





1 0 Apoio aos Cuidadores

ENTIDADE "CUIDADORES"

Informação & Aconselhamento – Esta entidade disponibiliza um serviço de
orientação e apoio para os cuidadores sobre as diversas áreas, como por exemplo, na saúde e
bem-estar, contexto financeiro, social, desenvolvimento pessoal e profissional. Poderá
aceder ao apoio e informação, quer de forma presencial, quer através de e-mail ou da Linha
de Apoio Gratuita.

Onde posso obter mais informações?

Linha de Apoio Gratuita: 800 242 252
Horário de Atendimento: Dias úteis - 10h - 17h

E-mail: geral@cuidadores.pt

GRUPO AJUDA MÚTUA - CUIDADORES DE PESSOAS COM
ALZHEIMER E OUTRAS DEMÊNCIAS

Promovido pelo Centro de Alzheimer de Viseu, este grupo de ajuda mútua é um
grupo de partilha de dúvidas e troca de experiências entre cuidadores, mesmo que considere
que não necessita de apoio poderá ajudar quem precisa apenas pela partilha da sua
experiência.

Onde posso obter mais informações?

Telefone: 232 458 235
E-mail: centroapoioalzheimerviseu@gmail. com



PLATAFORMA "CUIDADORES DE PORTUGAL”

Plataforma digital com conteúdos pertinentes para os cuidadores, como a exposição
de notícias, de eventos, um banco de documentos informativos e de apoio, entre outros.

Onde posso obter mais informações?

E-mail: cuidadoresportugal@gmail. com
Site: http://www.cuidadoresportugal.pt/





1 1 Conselhos Úteis

NUTRIÇÃO

As alterações corporais e funcionais decorrentes do processo de envelhecimento
significam, apenas, que temos de fazer ajustamentos ao nosso quotidiano, para nos
mantermos ativos, participativos na sociedade, saudáveis e com qualidade de vida. A
nutrição (aporte de nutrientes ao organismo) é uma componente fundamental da saúde em
qualquer idade e com influência decisiva no processo de envelhecimento. São os alimentos
que nos fornecem os nutrientes (proteínas, glícidos, lípidos e hidratos de carbono) e
micronutrientes (vitaminas e minerais), daí a importância de ajustarmos a alimentação em
função de necessidades específicas a partir dos 60-65 anos. A ideia de que os mais velhos
precisam de comer menos está errada, precisam é de comer diferente (menos necessidades
de alguns alimentos/nutrientes, mas mais ou iguais de outros). Objetivo principal? Evitar a
subnutrição (insuficiência de nutrientes no organismo).

Principais alterações: perda de apetite (por diminuição do paladar, cheiro e textura
dos alimentos, efeitos de medicação, etc.); aumento da saciação (sensação de estar “cheio”,
“satisfeito”); eventuais dificuldades de mastigação e deglutição (engolir); diminuição da
sensação de sede.

Principais consequências: diminuição da ingestão (comer menos quantidade, menos
refeições por dia e “petiscar” menos nos intervalos); diminuição do consumo de líquidos
(beber pouco voluntariamente); emagrecimento desadequado e sem intenção (mais de 5% do
peso em 3-6 meses); perda de força (segurar os objetos) e diminuição da velocidade da
marcha (caminhar).

Sinais de alerta: tudo o que esteja associado às alterações e consequências.

Necessidades alimentares/nutricionais: menos calorias, mas os mesmos
micronutrientes (vitaminas e minerais), fibras e proteínas, implicando dieta rica em
alimentos como cereais, frutas, vegetais, carnes magras (aves e vaca, diminuir porco e outras
carnes mais gordas), laticínios magros, peixe, marisco, ovos, leguminosas (feijão, grão de
bico, lentilhas, favas, ervilhas de grão) e oleaginosas (frutos secos: noz, amêndoa, caju,
pistachio, amendoim, pinhão). Não são necessárias tantas fontes de hidratos de carbono
(arroz, batata, massa, pão) e gorduras (privilegiar a gordura vegetal, como o azeite, por
exemplo). As necessidades de fluidos (hidratação) suprem-se com água e alimentos que



contenham muitas quantidades de água (vegetais em salada, sumos ou sopa). A utilização de
suplementos só em caso de não se conseguir com alimentação normal (sob conselho médico
ou nutricionista e, nesse caso, preferir suplementos líquidos e fora das refeições principais).

Estratégias



Modos de confeção: estufados e assados com pouca gordura, cozidos e grelhados. Fritos só
esporadicamente, por causa da gordura (substituir por confeção no forno).



PREVENÇÃO DE QUEDAS

1 em cada 3 pessoas com idade igual superior aos 65 anos já experienciou uma queda.

Após uma primeira queda há um maior risco de acontecer novamente.

As quedas podem acontecer a qualquer pessoa em qualquer idade, mas as pessoas
idosas têm um maior risco a este acidente, uma vez que com o avançar dos anos muitas
alterações fisiológicas vão ocorrendo, como por exemplo, a diminuição da visão, da audição
e do equilíbrio.

Estes acidentes têm consequências alarmantes como: fraturas, impossibilidade de
movimentar-se, isolamento social, depressão, levando até a morte em muitos casos.

Mas uma notícia boa é que as quedas podem ser prevenidas se adaptarmos o nosso
estilo de vida, com pequenos ajustes podemos criar ambientes seguros.

Dicas para evitar as quedas

TENHA EM ATENÇÃO O SEU COMPORTAMENTO!

Pratique exercício físico, pois ajuda a fortalecer os músculos, desenvolve a
flexibilidade e os reflexos, diminuindo assim o risco de queda!

Tenha cuidado, se você toma muitos calmantes ou muitos medicamentos para dormir
é preciso ter atenção ao se levantar e evite andar no escuro.

Cuidado! Não suba em cadeiras ou bancos.

Mantenha os seus pés seguros, evite andar só de meias, andar com chinelos que sejam
grandes ou sapatos com a sola gasta e evite usar saltos altos.

Vista roupas que não sejam largas, especialmente as calças e os roupões, para que não
tenha o risco de tropeçar.

Quando for vestir as calças, ou as meias ou calçar os sapatos, sente-se.

É importante ter uma boa iluminação em toda a casa, em pontos mais escuros da sua
residência pode colocar candeeireiros de fácil utilização.

Retire obstáculos do seu caminho, como por exemplo móveis e fios.



Quando for dormir, mantenha uma luz no corredor acesa, pois facilita a sua visão,
caso se levante no meio da noite.

Na cabeceira de sua cama tenha sempre ao seu alcance um candeeiro ou um
interruptor que possa ligar antes de se levantar.

Para evitar quedas nas escadas, é preciso ter uma boa iluminação e, se for possível, ter
um corrimão para poder agarrar quando estiver a subir e a descer. Uma outra dica útil é
marcar o primeiro e o último degrau com uma fita brilhante.

Tenha em atenção aos tapetes soltos no chão, principalmente em escadas, caso utilize,
prenda-os no chão.

Mantenha os objetos que usa no dia-a-dia ao alcance da sua cintura, evitando assim de
esticar-se ou dobrar-se muitas vezes.

Adapte os seus armários para que estes não fiquem em locais muito altos, é
aconselhável que organize os objetos para que os que são usados mais vezes fiquem mais
perto e os que usa menos fiquem nas prateleiras superiores.

Na casa de banho utilize barras de suporte na banheira ou chuveiro e perto da sanita.
Para facilitar o banho/ duche, pode usar um banco para sentar-se.



SAÚDE ORAL

A manutenção da saúde oral e dos hábitos de higiene oral no idoso é de crucial
importância. Atualmente, a evidência científica demonstra a associação entre as doenças
orais e outras patologias sistémicas, e a manutenção de uma boa saúde oral ajuda claramente
à melhoria da qualidade de vida no idoso. Existe um conjunto de orientações simples de
compreender e desenvolver que denominamos como "comportamentos de saúde oral". Estes
comportamentos ajudam a reduzir o risco de surgimento de doenças orais, como a cárie
dentária, doença periodontal e das gengivas e outras lesões orais. Segue um conjunto de
simples “regras” que, sendo cumpridas, permitem a manutenção da saúde oral de qualquer
pessoa, e em particular, do paciente idoso:

Escovar os dentes diariamente, duas ou mais vezes por dia,
sendo a escovagem mais importante a que é realizada à noite
antes de dormir;

Usar uma escova de dentes com filamentos de
textura média ou macia. A escova de dentes é um objeto
pessoal e intransmissível;

Substituir a escova quando as cerdas começam a ficar
deformados. Normalmente a escova deve ser substituída de 3
em 3 meses;

Utilizar um dentífrico com flúor. Quase todos os dentífricos contêm este elemento. O
flúor torna os dentes mais resistentes e contribui para a prevenção da cárie dentária.

Higienizar os espaços entre os dentes, onde a escova não chega. Utilizar escovilhões
ou fio dentário (à venda em superfícies comerciais ou farmácias). O escovilhão ou fio
dentário é um complemento para uma boa higiene oral, devendo ser utilizados diariamente,
pelo menos uma vez por dia;

Se usar prótese dentária, escovar a prótese diariamente com uma
escova própria e utilizando sabonete neutro, dentífrico não

abrasivo ou outro produto destinado a esse efeito;

Remover as próteses durante a noite, antes de deitar. As
gengivas precisam de descansar;.



Prestar atenção ao eventual desgaste da prótese e ao seu ajuste na boca. As próteses
devem estar bem adaptadas para não provocarem lesões nas mucosas e para permitirem a
adequada mastigação dos alimentos;

Observar frequentemente, com iluminação adequada, os lábios, dentes, mucosas e
língua. Se observar alguma alteração comunique ao médico assistente;

Visitar regularmente o profissional de saúde oral (estomatologista,
médico dentista ou higienista oral) para este diagnosticar, o mais
precocemente possível, alguma alteração que necessite de
tratamento.



SEGURANÇA E BURLAS

Existem diversas formas que os burlões utilizam para enganar pessoas desprotegidas,
principalmente as mais isoladas e as mais envelhecidas. Os burlões, quer do sexo feminino
quer do sexo masculino, andam bem vestidos, bem falantes, simpáticos e com uma conversa
convincente e cativante para enganarem as pessoas. Apresentam-se como familiares ou
amigos ou com diversas profissões como funcionários da Segurança Social, médicos ou
funcionários da companhia da luz ou água. Eles usam diversas situações para enganarem as
pessoas onde estarão descritas de seguida

Fazem-se passar por funcionários de uma instituição bancária e que se encontram a
ajudar as pessoas a substituírem e a trocar as notas que possuem, com a desculpa de estas já
não se encontrem em circulação. Nunca um funcionário de uma instituição bancária irá
propor esta ajuda pois não é necessário proceder à troca de notas.

Podem-se identificar como funcionários da companhia de telefones, da água ou da
Segurança Social com o objetivo de terem acesso ao interior da habitação e roubarem
pertences.

Existem casos em que os burlões abordam idosos convencendo-os que são familiares
distantes ou amigos e que necessitam de dinheiro para abrir um negócio ou simplesmente
para o carro que terá ficado sem combustível.

Existem mais maneiras que os burlões usam e todos os dias existem novas maneiras e
técnicas para enganarem as pessoas. Por isso, deve ter sempre o máximo de cuidado quando
lida com situações que lhe possam ser suspeitas. De seguida, apresentamos algumas dicas
que deve adotar para ter uma maior segurança.

Medidas de prevenção

Não abra a porta a desconhecidos e peça sempre a identificação caso se identifiquem
como funcionários de alguma empresa. Caso suspeite de algo não abra a porta;

Nunca entregar dinheiro ou peças de valor a desconhecidos;
Nunca deve dar informações de natureza confidencial como cartões de crédito ou de

finanças;
A sua pensão deve ser depositada diretamente na sua conta bancária;
Não ter grandes quantias de dinheiro em casa ou enquanto anda na rua;
Não aceite boleias de desconhecidos;
Trancar a porta e as janelas quando sai de casa.



SEXUALIDADE

Com o aumento da idade, o número de indivíduos sexualmente ativos vai reduzindo.
No entanto, a idade não é sinónimo de ausência de relações sexuais, e existem muitos idosos
com vida sexual ativa e gratificante. No fundo, o importante é que cada um possa escolher se
quer ou não ser sexualmente ativo, com quem e de que forma.

Para uma prática sexual saudável e segura, é importante ter consciência da existência
de diferentes infeções sexualmente transmissíveis, ou doenças venéreas, definidas como
infeções transmitidas entre pessoas pela prática de sexo vaginal, oral e/ou anal. Entre elas
contam-se sífilis, gonorreia, infeção por clamídia, herpes genital, hepatite B e doença por
vírus da imunodeficiência humana (vulgarmente conhecida por SIDA). Frequentemente
estas infeções são assintomáticas, ou seja, a pessoa não tem qualquer queixa ou lesão que a
faça suspeitar de estar infetada, e têm vindo a aumentar na população em geral, incluindo na
faixa etária dos idosos. Assim, para uma sexualidade feliz e segura, é importante a prevenção
da sua transmissão, o que implica o uso de preservativo em todo e qualquer tipo de relação
sexual.

O uso do preservativo pelo idoso, embora sem o objetivo de impedir eventual
gravidez, não é menos importante, visto ser fundamental na prevenção da transmissão
destas doenças. O preservativo masculino, mais conhecido e usado, é bastante acessível e
fácil de colocar. Pode ser obtido gratuitamente em centros de saúde ou adquirido em
farmácias e supermercados.

Sinais de alerta: se apresentar algum tipo de sintomas como desconforto, dor ou ardor genital,
comichão, vermelhidão, corrimento no pénis ou vagina, alguma lesão na região genital ou oral
atípica (no caso de sexo oral), deve falar com o seu médico assistente (médico de família), pois
existem vários testes para saber se tem alguma infeção sexualmente transmissível, de forma a

que se possa tratar. Estas doenças têm tratamento e não impedem uma vida normal.



Uso do Preservativo



VACINAS DA GRIPE E PNEUMONIA

As infeções respiratórias são uma importante causa de mortalidade, particularmente
entre os idosos, sobretudo no período de inverno. Para além de algumas medidas de higiene
que podem ajudar na redução da transmissão da doença, a vacinação pode ajudar-nos a
proteger de algumas infeções respiratórias e suas complicações. De entre as vacinas a
destacar, são de referir a da gripe e as antipneumocócicas (“contra” a bactéria principal
causadora de pneumonias).

Vacina da gripe

A gripe é uma doença provocada pelo vírus Influenza e que ocorre nos meses mais
frios, sendo transmitida de pessoa-pessoa por secreções respiratórias infetadas. Pode
contagiar desde o dia anterior ao início dos sintomas até 4-5 dias depois. Os sintomas
podem variar entre tosse, falta de ar, cansaço, secreções nasais, dores musculares e/ou
articulares, dores de cabeça e febre. Embora geralmente benigna, existem casos mais graves,
e estima-se que em Portugal cerca de 1000-2000 pessoas morram anualmente com gripe.

A vacina da gripe é adaptada anualmente, contendo os vírus que estão previstos
circular nessa época gripal. Ela permite reduzir o número de infeções, mas sobretudo
infeções mais graves, como sobreinfeção bacteriana (ou seja, uma pneumonia que se instala
nos pulmões fragilizados pela gripe), redução do número de internamentos hospitalares e
da mortalidade.

Assim, a vacina pode ser administrada durante todo o outono/inverno, de preferência
até dezembro, sendo gratuita em vários grupos, nomeadamente pessoas ≥ 65 anos.

Há MITOS associados a esta vacina, que aqui se tentam esclarecer:

A vacina pode causar
gripe

As vacinas contra a gripe têm sido usadas há décadas e
são seguras. Apresentam vírus inativados, e como tal são
incapazes de provocar doença. O que por vezes pode
acontecer é que o corpo leva algum tempo (geralmente 2
semanas) para se proteger e, nessa altura, podemos ficar
doentes, com o vírus da gripe ou outros vírus
respiratórios, com sintomas idênticos. Por outro lado,
pela estimulação do organismo na produção de
anticorpos, podem surgir como efeitos adversos,
sintomas leves mas similares aos da gripe, levando a
acreditar que se está com gripe por causa da vacina.
ASSIM, A VACINA NÃO CAUSA GRIPE



Vacina antipneumocócica

A pneumonia é uma infeção das vias respiratórias inferiores, manifestando-se
geralmente por tosse com expetoração, dor no peito, febre e arrepios de frio. A pneumonia
adquirida na comunidade é uma das principais causas de morbilidade e mortalidade a nível
mundial e, em Portugal, estima-se que seja responsável por 3,7% dos internamentos
hospitalares, aumentando para 7% nas pessoas com mais de 65 anos.

Existem vários microrganismos que podem causar pneumonia, sendo o mais
frequente a bactéria Streptococcus pneumoniae, responsável por cerca de 75% das
pneumonias da comunidade. Esta bactéria pode levar também a outras infeções, tais como
otites, meningites, sinusites ou mesmo espalhar-se pela corrente sanguínea da pessoa
afetada.

Existem 2 vacinas antipneumocócicas disponíveis:
Vacina polissacárida conjugada 13 valente (Pn13) – Prevenar 13
Vacina polissacárida 23-valente (Pn23) – Pneumovax 23

Os eventos adversos
relacionados com a

vacina são graves

Como acontece com qualquer vacina ou medicamento,
pode ter alguns efeitos adversos leves, sendo os mais
comuns a dor e vermelhidão no local da injeção. Os
eventos graves são raríssimos.
OS EVENTOS ASSOCIADOS À SUA TOMA SÃO
GERALMENTE LEVES

A vacina contra a gripe
não é eficaz

A vacina é eficaz em termos da proteção que oferece,

mas variável de ano para ano, dependendo, ainda, da

idade, condição de saúde e correspondência entre os

vírus em circulação e os que foram incluídos na vacina.

No entanto, se uma pessoa imunizada contra a gripe for

infetada, a doença será menos grave, com menor risco

de complicações, hospitalização e morte.
A PRINCIPAL EFICÁCIA ESTÁ NA PREVENÇÃO OU
EVITAMENTO DE SITUAÇÕES GRAVES



Existem alguns grupos de doentes com indicação para realização destas vacinas,
conforme quadro abaixo (extraído de Norma 011 /2015 da Direção Geral de Saúde). Existem
alguns grupos de pessoas para quem a vacina Pn13 é gratuita



Para informações sobre como deve tomar a vacina, aconselhe-se com o seu médico e
enfermeiro de família.

Cuidados e conselhos para prevenir infeções respiratórias

SE ESTÁ DOENTE, de forma a evitar a transmissão de infeções respiratórias, é
importante que:

Reduza, na medida do possível, o contacto com outras pessoas;
Lave frequentemente as mãos com água e sabão. Caso não seja possível, utilize

toalhetes;
Use lenços de papel de utilização única (deite nos sanitários ou no lixo comum);
Ao espirrar ou tossir proteja a boca com um lenço de papel ou com o antebraço, não

utilize as mãos



PARA EVITARQUE FIQUE DOENTE, aconselha-se:
Mantenha-se bem agasalhado e de forma adequada ao tempo (vista várias camadas de

roupa, a adaptar consoante o local onde se encontra);

Mantenha-se hidratado (beba muitos líquidos não alcoólicos e sem açúcar) e faça uma

alimentação saudável;

Não se esqueça de tomar a medicação crónica diariamente, de acordo com o recomendado

pelo seu médico;

Evite, dentro do possível, contacto com pessoas doentes;

Vacine-se.



VIOLÊNCIA CONTRA OS IDOSOS

Sabia que segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), Portugal é um dos países
que tem um elevado índice (39%) de violência contra pessoas idosas, colocando-se assim no
grupo dos 5 piores nesta atrocidade. Sendo relevante referir que a OMS analisou as
agressões nos últimos 5 anos em 53 países!

O que é a violência contra pessoas idosas?

A violência contra pessoas idosas define-se por um ato ou atos que causam
sofrimento, e que ocorre numa relação onde existe uma expectativa de segurança/cuidado.

Quais são as formas de violência?

A violência exercida sobre a pessoa idosa pode classificar-se como:
Violência física: esta corresponde a qualquer comportamento que comprometa a

dimensão física, por exemplo, queimaduras, fraturas, feridas, entre outros;
Violência psíquica: implica qualquer comportamento que envolva agressão

psicológica, através de atos de intimidação, de humilhação, de chantagem emocional, entre
outros;

Violência sexual: engloba comportamentos que impliquem a ofensa da
autodeterminação sexual das pessoas idosas e/ou que ofenda o seu pudor, através, por
exemplo, da violação, coação sexual, exibicionismo, realização de fotografias e/ou filmes
pornográficos, entre outros;

Violência por medicação: o uso de medicamentos sem finalidade terapêutica que tem
como objetivo o controlo da pessoa idosa, nomeadamente, através da sobredosagem,
utilização de sedativos e outras drogas semelhantes;

Violência económica ou financeira: qualquer tipo de comportamento que impeça o
controlo, por parte da pessoa idosa, do seu próprio dinheiro e/ou dos seus bens;

Negligência: comportamentos que envolvam a não satisfação das necessidades
básicas, por exemplo, através da negação de alimentos;

Abandono: como o próprio nome indica, o abandono das pessoas idosas pelos seus
familiares a situações de dificuldade e de solidão.

Dados relevantes sobre os apoios

Entre 2015 e 2017, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) fez 40.928
atendimentos. É importante saber que esta Associação disponibiliza apoio gratuito e
confidencial a nível social, psicológico e jurídico a todas as pessoas vítimas de violência.



Entre 2013 e 2017, a Associação de Apoio à Vítima de Violência registou 4.556 de processos
em que as pessoas idosas foram vítimas de violência e de crime.

A violência contra pessoas idosas é um crime público! Desta forma, todos nós temos a
responsabilidade em denunciar.

Alguns Contactos

APAV- Linha telefónica gratuita de apoio à vítima: 116006
E-mail: apav. sede@apav.pt

Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica
Edifício do Centro Distrital de Segurança Social de Viseu
Segunda a sexta, das 9h às12:30h e das 14h às 17:30h.

Telefone: 916 939 640 | 300 515 617
E-mail: navviseu@gmail. com



VISÃO E AUDIÇÃO

Visão
Sabia que segundo um estudo realizado pelo centro de Investigação em Tecnologias e

Serviços de Saúde em 2017, 39.1% das pessoas idosas relatam problemas de visão.

O envelhecimento afeta as capacidades visuais, sendo que as dificuldades traduzem-
se:

Na adaptação à mudança de intensidade luminosa;
Em diferenciar pequenos detalhes;
Na perceção dos objetos distantes;
Na noção de profundidade;
Na sensibilidade às cores.

Estas mudanças na visão acarretam consequências no quotidiano das pessoas idosas,
nomeadamente:

Desorientação, principalmente, em locais que obrigam à leitura de ruas e números de
porta;

Dificuldades em reconhecer pessoas à distância;
Dificuldades em caminhar em ambientes com monotonia de cores, escadas, degraus,

entre outras;
Dificuldades em ler, ver televisão, costurar, conduzir, entre outras atividades que

exigem, especialmente, capacidades visuais.

Comportamentos que podem fazer diferença:

É importante, a partir dos 65, manter uma consulta de oftalmologia de dois em dois
anos;

Apenas use óculos recomendados pelo oftalmologista, pois outros podem danificar a
sua visão;

Se detetar dificuldades visuais contacte, o quanto antes, o seu médico de família ou o
oftalmologista para que seja possível detetar as anomalias oculares, permitindo assim um
tratamento eficaz;

Os grupos de risco (alguns exemplos: pessoas com diabetes, pessoas com familiares
com glaucoma, pessoas com mais de 65 anos) devem ser alvo de um acompanhamento
regular da sua visão.

Audição
Sabia que no dia 3 de março comemora-se o Dia Mundial da Audição com o intuito

de alertar a população sobre a prevenção e o tratamento da perda auditiva.



No envelhecimento é frequente que exista uma degenerescência do aparelho auditivo
e um consequente aumento das dificuldades de audição.

Estas mudanças na audição acarretam consequências no quotidiano das pessoas
idosas, nomeadamente:

Diminuição na participação em atividades sociais (isolamento);
Perda de confiança e de autoestima na realização das tarefas diárias;
Tendência para falar alto com outras pessoas;
Aumentar muito o som da televisão, do rádio, do telefone, entre outros aparelhos;
Pede frequentemente às pessoas que o rodeiam que repitam o que dizem;
Dificuldade em localizar a fonte dos sons, o que pode dificultar, por exemplo, o ato de

conduzir.

Comportamentos que podem fazer diferença:

Evite conversar em lugares com muito barulho;

Caso não entenda o que a outra pessoa afirma peça de forma calma (evite gritar) para
que a mesma repita a informação;

Procure estar sempre próximo e de frente com as pessoas com quem fala;
Quando for conversar alerte as pessoas para a sua dificuldade auditiva para que assim

estas possam adaptar a fala;

Se detetar dificuldades auditivas contacte, o quanto antes, o seu médico de família ou
um otorrinolaringologista para que seja possível detetar as anomalias auditivas, permitindo
assim um tratamento eficaz.



Com o prolongamento da esperança de vida, é indispensável integrar os mais
velhos numa existência útil e com significado. Sendo verdade que os mais jovens
mostram-se particularmente aptos com as tecnologias, há outras aprendizagens de
cariz experiencial que a juventude demora muito tempo a alcançar, abrindo-se
aqui uma oportunidade para a reavaliação do papel social das pessoas mais

velhas, correspondendo aos pressupostos do paradigma do envelhecimento ativo.

António Fonseca




