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Estágio de Enfermeiras na UCCI e ERPI - Em parceria 
com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, as alunas 

do curso de enfermagem que efetuaram estágio nas Respos-
tas Sociais da Santa Casa dinamizaram, junto dos utentes da 

ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas), uma sessão 
de educação para a saúde intitulada: “A vida após Covid” que 

contou também com a colaboração da Técnica de Animação 
 

 
 

Socioeducativa e da equipa de Enfermagem da Santa Casa. 
Tendo em conta que informação nunca é demais e conside-



rando o tempo de incertezas em que vivemos, os idosos 
foram consciencializados sobre a importância da prevenção no 

que diz respeito à Covid- 19, nomeadamente quanto aos cui-
dados de higiene das mãos, etiqueta respiratória e o distan-

ciamento social de segurança. 
A Instituição não tem medido esforços para manter os seus 
utentes e colaboradores em segurança relativamente à atual 

pandemia e não tem descurado, apesar das restrições, as ati-
vidades de estimulação física e cognitiva dos seus uten-

tes/clientes. 
Entretanto e apesar das contingências atuais, as alunas 

concluíram com muito sucesso mais um Ensino Clínico (EC) de 

Enfermagem na nossa UCCI (Unidade de Cuidados Continua-
dos Integrados) subordinado ao tema "Cuidados Primários / 

Diferenciados na Área Médico-Cirúrgica e de Reabilitação", 
com o prof. Rui Gonçalves (ESEnfC). 

 

 
 



ERPI, alteração ao Plano de Operacionalização de 
Visitas - Devido ao panorama recente de aumento dos casos 

de COVID-19, a Santa Casa resolveu, por uma questão de 
ainda maior segurança, proceder a uma regulação mais exi-

gente das regras definidas para as visitas aos utentes desta 
Resposta Social. Continuarão a ser feitas videochamadas para 
familiares e amigos que estejam longe ou impedidos de se 

deslocar à Instituição. As visitas, com a duração máxima de 
15 minutos, decorrerão de acordo com um agendamento pré-

vio através do número de telefone 231420433 e obedecendo 
ao seguinte horário: 

- Para os utentes da ERPI Francisco Pinto de Carvalho, à 2ª 

feira, das 14:30h às 15:30h e das 16:30h às 18:00h. 
- Para os utentes da ERPI Adelino Bugalho, à 4ª feira, das 

14:30h às 15:30h e das 16:30h às 18:00h. 
- Para os utentes da Extensão de ERPI, à 6ª feira, das 

14:30h às 15:30h e das 16:30h às 18:00h. 

Arroz doce - Em tempos de pandemia, as instituições 
precisam de se reinventar para dinamizar os dias daqueles 

que sentem saudades dos seus familiares. Com intervenções 
socioculturais que visam, acima de tudo, o interesse dos 

idosos, a semana foi marcada pela elaboração do delicioso 
arroz doce da Sra. Helena Margalho. Com ingredientes 
conhecidos e alguns acrescentos como amor, vontade e 

motivação, foi um “manjar” que, como disse uma idosa: ”é de 
chorar por mais!” e também adoçou a boca das funcionárias e 

funcionários dos serviços administrativos, lavandaria e 
cozinha. Potencializar a sabedoria e a partilha em tempos de 
isolamento, é esse o nosso objetivo. 

Dia dos Avós – A comemoração, desta vez, foi diferente. 
Os utentes da ERPI não tiveram a possibilidade de estar com 

os netos e/ou bisnetos. Para segurança de todos, o distan-
ciamento social é uma das mais importantes estratégias acon-
selhada pela DGS. Contudo, sempre que possível, os nossos 

idosos recebem as visitas dos netos que lhes enchem o cora-
ção de alegria e a Santa Casa faz questão de proporcionar e 

registar esses momentos que vão sendo publicados no Face-
book da Instituição. 



 

 
Pré-escolar – as atividades do Pré-escolar e do CATL têm 

decorrido com a presença de muitas crianças, embora em 
menor número, participando com todo o entusiasmo mas com 

as regras definidas, tendo em vista a segurança de todos, 
crianças e equipa educativa. Atendendo às circunstâncias 
especiais e a pedido de muitos pais, estas Respostas Sociais 

continuarão a funcionar durante todo o mês de agosto. 
 



 


