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A Associação para o Desenvolvimento
Social do Ramirão (APDSR) vai muito para
além dos simples cuidados básicos aos
seus utentes e defende uma reabilitação
integrada, com fisioterapia, jogos cognitivos,
música, teatro, com o objetivo de manter os
idosos ativos e independentes.

amirão está a
mudar a forma
como se trata
da população
idosa
É na pequena povoação de Ramirão, a cinco minutos da vila
de Fornos de Algodres, Guarda, que se encontra a Associação
Para o Desenvolvimento Social do Ramirão. Tudo começou num
inusitado polo de atividade cultural e ecletismo ligado ao grupo
musical “Tocata do Ramirão” criado pelo Orfeão Académico de
Coimbra que dinamizava a freguesia, criando feiras de artesanato, festas e eventos sociais e apoio à população através de um
gabinete de apoio médico. Este grupo de estudantes incute na
população um espirito associativo que leva em 1986 a ser criado o
“Grupo Desportivo e Cultural de Ramirão”. Mas o envelhecimento
e desertificação crescente do interior pela emigração fizeram
surgir outras necessidades na população local. Foi a Dr.ª Emília
Pina quem primeiro se apercebeu que ter “apenas um espaço
recreativo passou a ser muito pouco”; “Fazia muita falta alguém

que acompanhasse as pessoas de mais idade e que as ajudasse a combater o isolamento social”. Os associados propõem a
alteração dos estatutos direcionando-os preferencialmente para
a área social. Assim, em 2001, o Grupo Desportivo altera a sua
denominação para “Associação para o Desenvolvimento Social
do Ramirão” e solicita a sua alteração para Instituição Particular
de Solidariedade Social, cujo o seu principal objetivo é o de segurança social, continuando a desenvolver também iniciativas
culturais e desportivas. Inicia a atividade
social em novembro de 2002, com a
Resposta de SAD e ao mesmo tempo
candidata-se ao POEFDS para a criação
de um Centro de Noite.
O SAD é a primeira Resposta ao
utente de modo a contribuir para a permanência dos mesmos no seu meio habitual
de vida, retardando e evitando o recurso a
estruturas residenciais, concorrendo assim
para a melhoria da qualidade de vida das
pessoas e famílias. Pela sua especificidade estão ao dispor dos utentes os serviços
de fornecimento e apoio nas refeições,
respeitando as dietas médicas, os cuidados de higiene e de conforto pessoal,
tratamento da roupa, higiene habitacional,
actividades de animação e socialização,
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aritméticas, sopas de letras, puzzles ou jogos de memória são
desde participar em actividades culturais ao apoio no pagamento
importantíssimos neste processo.
de serviços, passando também pelo acompanhamento e transEntre as diversas actividades desenvolvidas para os utentes
porte na área da saúde, durante os sete dias da semana.
do ERPI e SAD, destacamos três que procuram estreitar a relação
Concluído o projeto POEFDS, iniciam-se duas novas
utente-família: “a tarde musical”, orientada pelo Prof. Matos onde
Respostas Sociais: Centro de Noite e Estrutura Residencial para
se promove também a relação intergeracional dos avós aos netos;
Pessoas Idosas (ERPI) para 20 idosos. Ampliado em 2015, total“mundo digital – nós e eles” onde o utente pode interagir com o
mente climatizado com certificação da qualidade do ar, aumenta
seu familiar à distancia, através do Skype, no espaço internet; e
a sua capacidade para 50 idosos, distribuídos por 32 quartos, 14
“almoços familiares” onde numa sala privativa os familiares podem
individuais e 18 duplos, todos com WC privativo e apetrechados
vir e, sossegadamente podem fazer uma refeição e comemorar
com ajudas técnicas, estruturado em três espaços – três corfestas familiares.
redores de quartos completamente autónomos separados por
Da vasta equipa multidisciplinar, fazem parte três enfermeiros,
salas, com ligações entre setores. “É uma forma de os nossos
um dos quais especialista em reabilitação, dedicado exclusivautentes não se sentirem presos no mesmo espaço, podendo
mente à reabilitação de doentes com sequelas de AVC, fraturas/
andar sem restrições pelas diferentes salas, que são áreas de
quedas e doenças desmielinizantes.
lazer bastante grandes”, com zonas mais calmas para aqueles
Hoje a APDSR dispõe de um edifício bem estruturado que
que querem descansar e outras onde os idosos são estimulados
serve de sede, de Estrutura Residena conversar, explica a Dr.ª Emília, sercial para Idosos, e de apoio ao SAD e
vindo assim para organizar os utentes
Uma estrutura espetacular,
outras respostas sociais ou culturais
com diferentes patologias, podendo
que se venham a mostrar necessárias
agrupar tanto idosos que exigem mais
o resultado do trabalho feito
para o desenvolvimento biopsicossotranquilidade como outros mais ativos.
com o coração de alguém que
cial na comunidade.
“Avaliamo-los individualmente, cada
conhece as necessidades de
Como grande projeto de futuro,
idoso tem uma necessidade especial
a
Associação
na voz da Presidente
e não pensamos que o que é melhor
um interior envelhecido. A proambiciona a construção de piscinas
para um é melhor para outro”, diz Inês
ximidade de quem dirige com
para diferentes grupos alvo (terceira
Nobre, diretora técnica do Serviço de
os utentes e seus familiares
idade, deficiência, maternidade, infânApoio Domiciliário. “Alguns utentes
cia e população ativa) “de dimensões
com Alzheimer e outros problemas
é um ponto forte. Um verdae características distintas conforme as
mentais necessitam de um acompadeiro «Lar». Parabéns pela
respostas desejadas em termos de
nhamento diferente, com atividades
dedicação e carinho”, Isabel
fisioterapia e hidroginástica”.
específicas, por isso cada exercício
Com o dinamismo que a APDSR
vai ao encontro do que eles precisam”,
Campos, familiar de utente.
tem mostrado desde sempre, parece
acrescenta Fátima Oliveira, diretora
ser apenas uma questão de tempo.
técnica da Estrutura Residencial para
Idosos. Alem das duas amplas salas
de refeições, as instalações dispõem
ainda de uma biblioteca, um gabinete médico, um gabinete
de enfermagem, um espaço exterior amplo pavimentado para
desenvolver actividades ao ar livre e onde se localiza ainda uma
capela.
A APDSR orgulha-se do seu trabalho individualizado e da
atenção no que se refere à valorização de cada idoso, que não
se deve limitar à satisfação das suas necessidades básicas, mas
também na potencialização das suas capacidades funcionais e
exercício da sua independência. Inês Nobre reafirma a importância da “estimulação cognitiva, física e social” e fala de um processo
de envelhecimento ativo. “Avaliamos o estado mental dos utentes
através do Mini Mental, um questionário utilizado na medicina
para detetar perdas cognitivas, baseamos as atividades nesse
teste e reavaliamos os idosos ao longo do tempo para melhor
perceber a sua evolução”, desenvolve Inês. Os jogos de estimulação mental tentam retardar os efeitos da perda de memória e
da velocidade percetiva. Jogos simples como pequenas contas

