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Ao longo dos anos verifica-se que em Portugal o processo de envelhecimento demográfico tem 

sido bastante rápido e acentuado, na qual persiste um aumento da necessidade de repostas 

sociais destinadas a pessoas idosas. É por isso, determinante que essas repostas residenciais 

correspondam às necessidades das pessoas e das famílias e garantam uma gestão da qualidade e 

segurança. 

Desta forma, esta Unidade de Saúde Pública desenvolveu um plano de formação, com base no 

diagnóstico das vistorias do Programa de Vigilância das Estruturas Residenciais para Pessoas 

Idosas (ERPI) e no âmbito das suas competências, de forma a capacitar os profissionais para a 

prevenção de riscos através da adoção de boas práticas.  

O presente plano de formação iniciou no ano de 2019 com extensão para 2020 e tem contado com 

a cooperação das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas localizadas na área de intervenção 

do ACES Porto Oriental, no total de 28 ERPI,s (14-Freguesia do Bonfim, 4-Freguesia de Campanhã, 
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10- Freguesia de Paranhos). A estrutura da formação assenta em conceitos básicos, que permitem 

a aplicação de procedimentos essenciais, com o intuito de minimizar os riscos para a saúde e 

segurança dos utentes e trabalhadores. As principais áreas de intervenção são as seguintes: 

 Segurança Alimentar; 

 Controlo Ambiental; 

 Controlo de Pragas; 

 Higiene das Mãos; 

 Fatores de risco; 

 Tratamento de Roupas; 

 Resíduos; 

 Fontes de aerossolização; 

 Utensílios de “estética”; 

 Condições Ambientais e Estruturais 

A equipa gestora desta iniciativa são as técnicas de Saúde Ambiental, Paula Gonçalves e Susana 

Torres, que registaram até ao final do ano de 2019 a implementação da formação em 9 estruturas 

residenciais, com cerca de 67 participantes. Durante as sessões de formação são dinamizadas 

atividades de grupo, tais como Ginástica Laboral, “A Ilha do Tesouro” e “Caixa de Cuidados”.  

No âmbito do estágio curricular desenvolvido nesta Unidade de Saúde Pública foi poss ível 

participar em algumas das sessões, bastante enriquecedoras no desenvolvimento de 

competências pessoais e profissionais num contexto de formação. Além disso, no decorrer dessas 

sessões foi possível observar por parte dos profissionais das ERPI, a motiv ação na aprendizagem 

de novos conceitos, relacionados com a prevenção e proteção da sua saúde e daqueles que 

cuidam diariamente.  

 

Cristiana Ramos, Estagiária de Saúde Ambiental na USP Porto Oriental 

 

 


