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Editorial
IPSS´S
Porque a não ser assim, abrem portas ao que nunca
Já lá vão alguns anos que sirvo missionariamente, como
serão bons exemplos, e a novas “RARISSIMAS ”;
voluntário os CORPOS SOCIAIS de uma I.P.S.S..
Os Corpos Sociais ao servirem uma IPSS, estão a servir
E porque durante estes tempos muito vi, muito aprendi
uma comunidade de pessoas, umas já internas outras
e escrevi coisas que guardo religiosamente, entendi ter
já a tornarem-se candidatas; A obrigação de guardarem
chegado o tempo de dissertar sobre o que deve ser ou
a memória daqueles que contribuíram com as suas
não uma IPSS, ser servidora, de quem dela necessita,
pequenas ou grandes posses, para virem um dia serem
acolher os desfavorecidos, e, neste aspeto não só os
apoiados, quando a velhice ou a doença os torne nemais pobres monetariamente mas também os abandocessitados, daqueles que passaram longas noites sem
nados e cheios de fome;
dormir para as iniciar e concluir, onde ficaram gravados
As IPSS, SÃO instituições deveras respeitáveis, com pedaços da sua vida e, que não gostariam de ver desdignidade que devem ser servidas por pessoas que sin- truídos, mentalizar as pessoas que a palavra Lar não
tam em si o respeito por todos os utentes, independen- tem o significado de um depósito de seres vivos, são
te da sociedade e cultura a que pertencem, dos traba- locais onde o ser humano deve ser tratado com a dignilhadores que a servem. Ainda não há muito se ouviu dade a que tem direito, que todos os utentes são trataem público que existe sempre um amor maior, quando dos de igual modo e serem considerados como humaconstruídas com o suor do rosto de quem deu suas nos que são, onde não haja familiares ou amigos e oudádivas para as ver erguer, que devem ser governadas tros, é muito triste para qualquer ser humano, ser espor pessoas impolutas, invulneráveis ao vil metal, aos corraçado, sem que haja uma saudação um pequeno
sorriso ou carinho!...
amigos, e até aos familiares;
Os interesses da instituição, dos utentes e trabalhado- As “RUAS” são muito estreitas, cheias de curvas, muito
res devem estar sempre acima de tudo e todos; Devem apertadas, deve-se conduzir com muito cuidado, não
cortando as respetivas curvas, com pressa de chegar,
ser servidas com toda retidão e não servirem!
entra-se em manobra perigosa; Deve olhar-se pelo reAs IPSS, merecem como todas as outras Instituições,
trovisor;
não só da Área Social, serem servidas com a maior retidão e dignidade, de acordo com as Leis que as regem, Há sempre o perigo do aparecimento de policias que
para uma administração de sustentabilidade, evitando irão estudar as nossas transgressões já cometidas antidar o passo mais largo que o cumprimento da perna, gas e, presentes e, daí sempre advirão consequênporque se assim não for podem ser levadas ao que já cias!...
se passou e está a passar muito próximo de nós, em
Tudo está escrito no nosso cadastro;
que uma já encerrou e outra se aproxima do precipício.
As IPSS, não são, nem nunca poderão ser passarelas de
vaidade e, o inicio de pulos mais longos;
Nas IPSS, os Corpos Sociais que as servem devem estar
sempre blindados à vaidade, aos familiares e amigos;

J.R.- (Jaime Rodrigues) Presidente da Direção

C.C.C. – Cuidados, Carinho e Conforto

Se me dissessem um dia para escolher apenas três palavras que melhor definissem a importância do Lar e Centro de Dia do Casteleiro para todos os seus utentes, não
teria dúvida alguma em escolher estas: Cuidados, Carinho e Conforto. Passo a explicar:
Cuidados – Porque tenho plena consciência da importância que instituições como esta têm no contexto sócio, económico e geográfico desta região, marcada por
uma queda demográfica, severamente acentuada nas
últimas décadas. Reconheço, também, as feridas deixadas pela emigração bem evidentes pela debandada dos
mais novos e consequente separação e distanciamento
das famílias, ficando por cá apenas os idosos, muitas
vezes entregues à solidão dos seus dias e à fraqueza
das suas forças.

tar as suas vontades e rotinas são alguns dos atributos
exigidos a quem deles cuida.
Dizer bom-dia, sorrir, apertar a mão, beijar, colocar a
mão sobre o ombro - Gestos simples que, certamente
contribuem para o bem-estar de cada utente.
Conforto – Proporcionar bem-estar e conforto a todos
os utentes do Lar e Centro de Dia do Casteleiro é uma
preocupação diária de todos quantos ali trabalham e
também da atual Direção. Não descorar os cuidados
médicos e de enfermagem, de modo a minimizar a dor
e criar momentos de boa disposição. Promover momentos de lazer e de boa disposição, quer através de
visitas guiadas ao exterior ou na participação em atividades propostas pela Câmara Municipal do Sabugal
(Dia do idoso, Desfile de Carnaval…). Neste capítulo
assumem particular importância os momentos musicais
em que todos, mesmo aqueles com mobilidade reduzida, expressam de uma forma extrovertida a sua alegria
através do canto, da dança, do bater do pé, ou então,
de um simples sorriso…

Atento a esta realidade, e na tentativa da criação de
uma resposta eficaz, o Lar e Centro e Dia do Casteleiro
tem, devidamente estruturado, um serviço de prestação de cuidados a todos os idosos que deles precisam
quer a nível do Apoio ao Domicílio, regime de Centro de
Dia ou na valência de Internamento. A atuação dos seus
profissionais vai desde o tratamento e acompanhamen- É por tudo isto e muito mais que o Lar e Centro de Dia
to médico e de enfermagem, na instituição ou fora de- do Casteleiro é uma Instituição de referência.
la, fornecimento de alimentação, cuidados de higiene
ou mesmo o cuidar da imagem dos seus utentes …
Carinho – Esta é uma área extremamente sensível pois, J. G. (Joaquim Gouveia) Secretário da Direção
na maior parte dos casos, a fragilidade da condição
humana de cada utente exige da parte de quem deles
cuida muito afeto, ternura e profissionalismo. Um sorriso e uma meiguice são, por vezes, o melhor remédio
para aquele momento ou mesmo para aquele dia. Saber estar com cada um, saber ouvi-los, saber interpre-

Envelhecimento ativo
A Organização Mundial da Saúde define Envelhecimento
Activo como o processo de optimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que envelhecem.
Segundo a OMS existem três pilares em que se centra o
modelo de envelhecimento ativo sendo eles a Saúde, a
Segurança e Participação Social. (OMS 2005) No que diz
respeito à saúde destacam-se aspectos relacionados com
a alimentação, cuidados de higiene e a ausência de doença.
O segundo pilar a segurança refere-se ao local de residência do idoso, aos relacionamentos sociais e a sua
comunidade em geral.
O terceiro pilar participação social, refere-se aos grupos
sociais em que o idoso está integrado .
A família, os amigos, e os indivíduos mais próximos contribuem para uma vida social mais ativa, proporcionando
um envelhecimento saudável.
O envelhecimento ativo tem uma importância fulcral no
dia a dia dos indivíduos.
Este envelhecimento ativo pretende demostrar uma representação positiva das pessoas idosas, sendo este
agentes indispensáveis numa sociedade inclusiva, participativa ativa e saudável.
Pretende-se assim que todos os indivíduos encarem o
envelhecimento como a “bonança” onde se pretende
manter o máximo de tempo possível a independência, a
saúde, a atividade constante (Física e Mental) para construirmos uma velhice mais saudável. Para concluir o
envelhecimento ativo é uma questão com grande relevância a nível social este têm como objetivo ser saudável, bem sucedido, produtivo e ativo.

O privilégio de envelhecer…

Envelhecer é um privilégio, uma arte, um presente.
Fazer anos, deveria fazer com que nos sentisse-mos felizes. Felizes por estarmos presentes na
vida de todas as pessoas que gostam de nós.
Durante toda a nossa vida, o nosso corpo vai
sofrendo várias alterações. As rugas são sinal de
uma bonita idade, contada com os sorrisos do nosso rosto. Não gostamos de as ver, porque pensamos que ao envelhecer perdemos capacidades rapidamente! É verdade que aos poucos todos nós vamos perdendo várias capacidades, mas se pensarmos bem, isso vai acontecendo desde o berço. De
bebés, conseguimos colocar o pé na boca, o que
deixa de acontecer com o normal crescimento da
pessoa. Não é só na velhice que se deixa de ter capacidade para se realizarem algumas atividades
normais do dia-a-dia.
Deveríamos agradecer todos os dias por temos o privilégio de envelhecer!
P.L. (Paula Luís) Animadora Sociocultural

“Saber envelhecer é a obra prima da sabedoria e uma
das mais difíceis tarefas na grande arte de viver.” Henri
Amiel

A. B. (Andreia Beirão) Assistente social

Importância da FORMAÇÃO nas IPSS`s
Escolhi este tema como título para o artigo de mais um Jornal “A Voz”.
Porquê?
Existe, ainda quem encare as IPSS como instituições em que os profissionais
não possuem formação, não são qualificados. Pois, encaram-na como sendo
apena um “depósito”, onde as pessoas que lá trabalham não tem qualquer
formação e, é o “sítio” que ninguém quer.
Será isso verdade?
De todo que não o é!
É importante desmitificar estes pensamentos e ideias pré-concebidas. Cada
vez mais, os seus colaboradores diretos e indiretos são mais certificados e
formados, em parte que cada vez mais estão em contacto com a comunidade,
com as famílias, com idosos. Dado aumento da esperança média de vida, necessitam de alguém que os ajude a dar
resposta às suas necessidades sejam na valência de ERPI, Centro de Dia ou Apoio Domiciliário. A formação para além
de enriquecimento pessoal e profissional, melhora sem dúvida, a imagem de uma instituição.
É uma das prioridades da nossa Instituição manter os colaboradores com formação atualizada sejam na atuação em
situações de doença súbita/trauma ou mesmo na prestação de melhores cuidados. Cada vez mais se tenta que os
cuidados prestados sejam de forma reflexiva e critica para que, assim se possa cuidar com melhor conhecimento e
formação. No ano transato, foi possível realizar formação sobre alguns temas nomeadamente, cuidados aos idosos,
atuação em situações de doença súbita e trauma, cuidados na alimentação/nutrição no idosos e legislação.
Tudo no sentido de procurar sempre mais e melhor, para melhor cuidar.

C. C. (Carla Clara) Enfermeira da Instituição

Ser idoso
é ter no rosto
A marca da sabedoria
A experiência de muitos momentos
Vividos com alegria.
O que mais lhe entristece
É a falta de respeito, carinho e atenção
Dê ao nosso idoso o que ele merece
E o que queres para ti.
Não o maltrate, abrace-o de coração
Porque o que estás hoje a pedir
Num futuro tão próximo podes conseguir.
Por isso, tratar bem o idoso
É meu, é teu, é nosso dever
Não esqueça que o idoso de hoje
Amanhã pode ser você,
Basta ter vida em abundância
E nem tão cedo morrer.
Autor: Maria Dionésia Santos da Silva

Meu amor, meu amor,

Por cima se ceifa o pão ,

Meu amor do coração

Por baixo fica o restolho

Só seras o meu amor

Menina não se namore

Quando me deres a tua mão!

Do rapaz que lhe empisca o olho.

A. R. (Adosinda dos Reis) Utente da ALCDSSC

M. L. (Maria Leal) Utente da ALCDSSC

Meu amor me deixou,

O meu amor disse que vinha

Pensando que eu morria

Antes que a lua viesse

Abalou ele veio outro

O lua que vais tão alta

Fiquei na mesma alegria.

E o meu amor não aparece.

M. M. (Micaela Marques) Utente da ALCDSSC

A. R. (Adosinda dos Reis) Utente da ALCDSSC
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