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Resumo 

O trabalho que apresentamos consiste na análise do funcionamento de uma Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados de Média Duração e Reabilitação situada no Alto Alentejo. O nosso estudo 

baseia-se na avaliação da satisfação dos utentes e dos familiares que beneficiaram com a prestação 

dos cuidados, e dos colaboradores que prestam esses mesmos cuidados. Pretendemos desta forma, 

partindo dos dados obtidos, avaliar os benefícios proporcionados pela criação da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados, assim como identificar constrangimentos que possam existir.  

Em termos estruturais, o trabalho é composto por três partes, estando inseridos em cada uma delas, 

capítulos específicos sobre os diversos temas desenvolvidos. Abordamos o envelhecimento 

demográfico e a dependência a ele associada, apresentando a RNCCI como uma resposta às 

situações de perda de autonomia e de carência, vividas sobretudo pela população mais envelhecida. 

Focamos também o papel da intervenção social nos cuidados prestados pela rede, mais 

propriamente ao nível de unidades de média duração e reabilitação.  

A análise feita ao funcionamento da unidade, e à satisfação apresentada pelos diferentes envolvidos, 

permite-nos concluir sobre a qualidade dos cuidados prestados na unidade em questão, assim como 

avaliar o desempenho global da RNCCI. 

 

Abstract 

The work that we are going to present is based on the analysis of an Integrated Medium-Term and 

Continuum of Care Rehabilitation Unit; its location is in the Upper Alentejo. Our study is focused on 

the assessment and satisfaction level of users and their relatives that have benefited from the 

assistance of such units. This study also takes into consideration the assessment and satisfaction 

level of all professionals responsible for the mentioned healthcare service. Based on our previous 

research the purpose of this work is to assess the benefits derived from the creation of the National 

Network of Integrated Continued Care (NNICC). On the other hand we intend to pinpoint all 

constraints that may exist. 

Our work is made up of three parts. Each one has specific chapters based on the previously 

researched topics. Demographic aging and its resulting dependence is also mentioned. The NNICC 

could be regarded as a necessary measure to deal with autonomy loss and other important needs that 

the aging population may have. 

We have also concentrated our attention on the role of social intervention as far as healthcare is 

concerned, specially when it comes to medium-term rehab units. 

Our analysis on the functioning of the mentioned unit – taking into account the satisfaction level of all 

intervenients – makes it possible to draw conclusions about the healthcare service quality of such 

units. Ultimately, it is also possible to assess the overall performance of the NNICC.  
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Introdução 

 

O presente trabalho foi elaborado no âmbito do Projecto de Mestrado em Politica Social do Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade Técnica de Lisboa. O projecto desenvolvido 

teve como base uma temática ainda pouco abordada neste tipo de trabalhos, dada a sua recente 

implementação. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados é um projecto inovador e 

bastante pertinente na área da saúde, que já se encontra em desenvolvimento em vários países, e 

que desde 2006 se iniciou em Portugal. A escolha deste tema baseou-se na pertinência e na 

actualidade que o caracterizam.  

Em três anos e meio de existência a RNCCI expandiu-se pelo país, com vários tipos de resposta. 

Tem sido crescente o seu contributo no combate à inexistência de cuidados de proximidade e de 

continuidade às pessoas dependentes. Até à sua criação as respostas existentes para o após alta 

hospitalar de pessoas com necessidade de continuação de reabilitação eram praticamente nulas.  

Actualmente, foi alargado a todo o país a criação de Unidades de Cuidados Continuados Integrados 

que visam a continuidade dos cuidados a pessoas que devido a circunstâncias clínicas se encontram 

numa situação de dependência. Em 2010 irão ser inauguradas várias unidades, no entanto, as 

previsões apontam para que somente em 2016 a rede esteja totalmente implementada e a responder 

às necessidades existentes no país. Neste sentido, estamos ainda numa fase inicial de concretização 

do projecto, contudo já são visíveis os inúmeros benefícios conseguidos. 

A RNCCI surge como uma forma de responder às exigências promovidas pelas alterações 

demográficas que tem vindo a acentuar-se por todo o Mundo. O Envelhecimento populacional é uma 

realidade com a qual as sociedades se têm vindo a deparar nas últimas décadas, e que vai continuar 

a acentuar-se nos próximos anos. Desta forma, emergem novas necessidades que exigem a 

existência de estruturas preparadas para uma população cada vez mais envelhecida, e com níveis de 

dependência elevados. Torna-se imperativo a criação de estratégias que consigam garantir à 

população maiores níveis de autonomia e de qualidade de vida até mais tarde. 

Assim sendo, RNCCI e Envelhecimento Demográfico são dois conceitos directamente associados, 

apresentando-se como temas transversais a todo o trabalho desenvolvido neste projecto.  

O estudo foi desenvolvido no Alto Alentejo, no distrito de Évora, mais propriamente na cidade de 

Estremoz, na Unidade de Cuidados Continuados de Média Duração e Reabilitação da Clínica Social 

Rainha Santa Isabel. A unidade em questão, apresenta-se como uma das várias tipologias de 

respostas preconizadas pela rede. É uma unidade que visa a reabilitação de pessoas que devido a 

situações patológicas se encontram com perda de autonomia transitória. 

O objectivo do nosso trabalho passa por avaliar a qualidade dos cuidados prestados pela unidade em 

questão. Para isso, foi analisado todo o funcionamento da unidade, englobando, os serviços e 

respostas disponibilizados aos utentes, as equipas que trabalham na unidade, as rotinas 
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estabelecidas, os procedimentos técnicos que são desenvolvidos pelos vários profissionais, a 

humanização do serviços e as condições em termos de infra-estruturas e matérias que a unidade 

apresenta.  

Para além dos dados obtidos através da observação do funcionamento da unidade, o nosso objectivo 

centrou-se em conhecer a avaliação que os diferentes envolvidos na unidade apresentam sobre o 

seu funcionamento. Neste sentido, o objectivo final do nosso trabalho foi conhecer a qualidade dos 

serviços prestados, com base na avaliação da satisfação, dos utentes, das suas famílias e dos 

colaboradores da unidade. Tendo sido para o efeito, aplicados questionários a cada um dos 

envolvidos, consoante o seu papel na unidade. 

Analisados os resultados obtidos através da recolha de dados, foi-nos possível chegar a diversas 

conclusões sobre a qualidade dos cuidados prestados e a satisfação que os mesmos geram por parte 

de quem os pratica e do quem deles usufrui.  

Deste modo, podemos apresentar o nosso trabalho como um projecto baseado num tema actual e de 

grande importância na área da saúde, quer actualmente quer em termos futuros. Um projecto onde foi 

abordado o envelhecimento demográfico, a criação da RNCCI como forma de resposta a situações 

de dependência associadas a diferentes patologias e aos efeitos do envelhecimento. Ao mesmo 

tempo, que foi feita uma analise dos benefícios que a RNCCI já alcançou na sua recente existência, 

avaliando a qualidade dos cuidados e a satisfação gerada pelos mesmos, numa das muitas unidades 

de média duração e reabilitação da RNCCI. 
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Metodologia 

Qualquer projecto de investigação deve estar sustentado por uma metodologia bem estruturada. A 

metodologia representa o conjunto de métodos, técnicas e estratégias que servem à elaboração de 

um estudo. Neste sentido, após a definição do objecto de estudo deve ser definida a metodologia a 

aplicar para que os objectivos a que se propõe o trabalho possam ser alcançados. 

Depois de ter sido definido que os Cuidados Continuados Integrados seriam o objecto de estudo do 

presente trabalho, foi por sua vez, definido o local e o caso que seria analisado, tal como os 

objectivos do nosso trabalho. Desta forma, a Clínica Social Rainha Santa Isabel em Estremoz, mais 

precisamente a sua Unidade de Cuidados Continuados de Média Duração e Reabilitação constituem 

o estudo de caso que iremos desenvolver, avaliando o seu funcionamento e a satisfação manifestada 

pelos utentes, familiares e colaboradores envolvidos nos cuidados. 

 

Pesquisa Documental 

Ainda numa primeira fase do trabalho e durante aproximadamente cinco meses foi efectuada uma 

procura de informação relativamente aos Cuidados Continuados Integrados e à Unidade de Média 

Duração de Estremoz. Durante esta pesquisa foram identificados os temas chave que deveriam 

constar do estudo, entre eles o envelhecimento demográfico e a dependência a ele associada, assim 

como a importância da Intervenção Social nesta área. 

Todo este período da investigação passou por uma pesquisa documental, na qual foram analisados 

documentos relativos aos vários temas abordados no estudo, tais como: obras de ciências sociais e 

de demografia; documentação relativa à RNCCI nomeadamente: directivas, normas, legislação, 

manuais de boas práticas e manuais de procedimentos; livros técnicos; documentos e artigos 

disponíveis na internet; estatísticas demográficas publicadas; outros trabalhos de mestrado e 

relatórios de estágio. 

“Toda a pesquisa é dependente da teoria: a pesquisa puramente empírica é virtualmente impossível. 

Ora o papel da teoria é tornar visível o invisível, definir padrões e conferir significados aos tipos de 

observações que normalmente são efectuados pelos investigadores sociais quando estudam as 

sociedades e culturas.” Moreira (1994:14). 

O levantamento bibliográfico efectuado teve lugar em vários locais, sendo relevante mencionar alguns 

deles, como a Biblioteca do ISCSP; a Biblioteca da Universidade Aberta; a Biblioteca do Ministério da 

Saúde; a Biblioteca Municipal de Évora e de Estremoz e o Instituto Nacional de Estatística. Embora o 

período de maior intensidade de pesquisa tenha ocorrido nos primeiros cinco meses do 

desenvolvimento do trabalho, a pesquisa documental foi-se prolongado ao longo da elaboração do 

estudo, sempre que surgiam dúvidas ou novas questões que importava serem abordadas. 
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Observação participante 

“Em grande parte das situações o investigador deverá assumir explicitamente o seu papel de 

estudioso junto da população observada, combinando-o com os outros papéis sociais cujo 

posicionamento lhe permita um bom posto de observação”… Carmo e  Ferreira (1998). 

Importa referir que o caso estudado, a UMDR de Estremoz é o local onde estive a realizar estágio 

profissional durante os meses em que decorreu a elaboração deste estudo, desta forma, tive um 

acesso privilegiado a informações, conhecimentos e experiências que apenas no contacto diário de 

uma jornada de trabalho é possível ter. Podemos assim afirmar que a observação participante 

constituiu uma importante ferramenta metodológica no desenvolvimento do estudo, e que neste caso 

concreto, foi fruto do trabalho diário que desenvolvi na unidade enquanto assistente social e aquando 

do desempenho de funções de direcção técnica durante alguns meses. 

A observação participante foi também utilizada como ferramenta exploratória, pois foi através da 

mesma que foi possível conhecer todo o funcionamento da unidade, assim como os papéis dos vários 

membros da equipa que nela trabalham, incluindo o papel do Técnico de Intervenção Social.  

Após a fase de pesquisa bibliográfica, e de terem sido reunidos os documentos que melhor 

respondem aos objectivos do nosso estudo, iniciou-se a elaboração dos textos baseados nas 

informações e dados recolhidos. No total a redacção dos textos demorou sensivelmente sete meses. 

 

Definição e caracterização das amostras  

Quando foi definida a metodologia a aplicar neste estudo, foi definido que para avaliar a satisfação 

dos beneficiários dos cuidados prestados pela unidade, e dos colaboradores que prestam esses 

mesmos cuidados, seriam aplicados inquéritos por questionário a ambos. 

Inicialmente foi planeado aplicar questionários aos utentes, aos seus familiares e aos colaboradores. 

Desta forma teríamos três amostras diferentes. A ideia inicial era poder utilizar a opinião dos três 

grupos, para assim se conseguir avaliar a satisfação de todos os envolvidos na unidade, com base 

nas perspectivas de cada um dos grupos-alvo. 

No entanto, após a aplicação dos primeiros questionários percebemos que nem todos os utentes 

conseguiam responder às questões colocadas, mesmo quando aplicados directamente, dado o seu 

estado de saúde. Diante desta dificuldade optamos por aplicar o questionário aos utentes que 

conseguiam dar resposta, e aos familiares daqueles que não conseguiam responder. Deste modo, 

criamos apenas dois grupos-alvo, um composto pelos utentes e familiares e outro pelos 

colaboradores. 

A amostra relativa aos utentes e familiares é composta por 30 utentes/familiares que estiveram 

internados na unidade, sendo que dos 30 inquiridos, 13 eram do sexo masculino e 17 do sexo 
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feminino, com idades compreendidas entre os 30 e os 89 anos, embora importe realçar que a média 

das idades dos utentes inquiridos é de 75 anos. Estes utentes deram entrada na unidade com os 

seguintes diagnósticos: 14 AVC’s; 14 fracturas; 1 amputação de um membro inferior e 1 distrofia 

muscular progressiva.  

Por sua vez, a amostra relativa aos colaboradores é composta por 33 dos 37 colaboradores que 

desempenham funções na unidade, divididos da seguinte forma pelas seguintes categorias: 9 

auxiliares de acção directa; 14 enfermeiros; 1 animadora sócio-cultural; 1 terapeuta da fala; 1 

terapeuta ocupacional; 1 médica fisiatra; 2 fisioterapeutas; 1 psicóloga; 1 assistente social; 1 

enfermeira responsável e 1 director clínico. Do total dos inquiridos 31 são do sexo feminino e 2 do 

sexo masculino, com idades compreendidas entre os 24 e os 56 anos de idade. 

 

Elaboração e aplicação dos inquéritos por questionário 

Foram elaborados dois guiões de inquérito por questionário, um para cada grupo-alvo. Cada um 

deles, direccionado para os nossos objectivos. No questionário dirigido aos utentes e familiares 

procuramos abranger itens que permitissem aos inquiridos analisar e avaliar a forma como se haviam 

sentido durante o internamento em relação ao funcionamento global da unidade. Por outro lado, o 

questionário elaborado para os colaboradores é composto por itens que permitem avaliar as 

condições de trabalho existentes na unidade e a satisfação gerada pelo trabalho desenvolvido. 

O questionário de avaliação da satisfação dos utentes e familiares é composto por 103 questões. 

Para 102 delas, os utentes têm uma escala de resposta entre Muito Satisfeito; Satisfeito; Insatisfeito; 

Muito Insatisfeito e Não se aplica. Existindo ainda uma pergunta de resposta Sim ou Não. As 103 

questões foram agrupadas em 11 grupos, de acordo com os temas escolhidos para avaliar. No final 

do questionário, existe um espaço em branco, onde é permitido aos inquiridos fazerem comentários 

ou deixarem sugestões, se assim o entenderem. 

Este questionário foi aplicado durante 4 meses, nomeadamente em Junho, Julho, Agosto e Setembro 

de 2009. No final cada internamento ocorrido nestes meses, no dia da alta, foi solicitado ao 

utente/família que respondesse ao questionário. Deste modo, foram aplicados 30 questionários, de 

um total de 32 altas ocorridas durante o período de recolha de dados acima mencionado. 

No que respeita aos questionários de avaliação da satisfação dos colaboradores os procedimentos 

foram um pouco diferentes. O guião de questionário elaborado apresenta 68 itens, para 67 dos quais 

foi aplicada uma escala de resposta entre Discordo Totalmente; Discordo; Nem Discordo nem 

Concordo; Concordo; Concordo Totalmente; Não sei e Não se aplica. Tendo sido aplicada uma 

questão final com resposta de escolha múltipla. Tal como nos questionários dos utentes, também 

estes no final apresentam um espaço dirigido aos comentários e sugestões dos colaboradores. 
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O período de aplicação destes questionários, foi relativamente curto, quando comparado com o dos 

utentes e familiares. Foi entregue aos colaboradores e solicitado o seu preenchimento num período 

de 2 semanas. Esta recolha de dados foi realizada no mês de Novembro de 2009. Os questionários 

foram aplicados a 33 colaboradores que desempenhavam funções na unidade. 

Ambos os questionários aplicados não contêm itens relacionados com dados pessoais. Uma vez que 

as amostras são relativamente pequenas e que os questionários foram sempre entregues 

pessoalmente, mesmo sem os dados constarem no guião, facilmente podemos caracterizar a 

amostra. Por outro lado, para o objectivo do nosso trabalho, não necessitamos de uma caracterização 

pormenorizada dos grupos. De qualquer forma, os questionários foram aplicados de acordo com as 

normas de respeito pelo anonimato e confidencialidade dos dados. 

 

Análise dos dados 

Após termos concluído a recolha dos dados, iniciámos a análise e o tratamento dos dados obtidos. 

Uma vez que ao construirmos os guiões dos questionários agrupamos as questões segundo um 

mesmo tema, nesta fase de tratamento dos dados tivemos a tarefa mais facilitada.  

Dado o número de questões aplicadas, e a restrição de páginas impostas para o nosso trabalho, 

decidimos desenvolver a análise de apenas algumas das questões apresentadas aos inquiridos. 

Assim, seleccionámos para o nosso trabalho, todos os itens que melhor respondem ao objectivo do 

nosso estudo. Desta forma, seleccionámos em ambos os questionários as questões que nos 

permitiam tirar conclusões mais precisas e mais significativas em relação aos temas abordados. 

Os dados foram apresentados sobre a forma de gráfico. Cada gráfico apresenta as respostas dadas a 

itens relacionados entre si, ou seja, sobre uma mesma temática em análise. Desta forma, 

conseguimos abranger na nossa análise um maior número de questões e ao mesmo tempo uma 

sistematização mais eficiente dos dados recolhidos.  

Tendo o nosso trabalho por base amostras relativamente pequenas, pensamos ser mais vantajoso 

trabalhar com números absolutos. Assim todos os dados são apresentados em números absolutos, o 

que permite uma visualização clara e imediata dos resultados obtidos. 

Os questionários aplicados são constituídos na sua grande maioria por perguntas de informação “ 

que têm por objectivo colher dados sobre factos e opiniões” Carmo e Ferreira (2008). O facto de 

termos optado por inquéritos por questionário permitiu-nos um tratamento e análise dos dados mais 

rápidos, assim como uma maior sistematização dos temas a abranger e uma maior simplicidade de 

análise dos dados. Contudo, deparámo-nos com o facto de não podermos aplicar os questionários a 

todos os utentes, como já referimos anteriormente, e com a existência de algumas “não respostas”, o 

que muitas vezes está relacionado com o tipo de inquiridos. “Os inquiridos com maior nível de 
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habilitações académicas tendem a responder com mais frequência; em contrapartida, populações 

com baixa instrução tendem a não responder.” Carmo e Ferreira (2008:155). 

A metodologia aplicada no trabalho permitiu alargar o nosso conhecimento sobre as temáticas 

abordadas e contribuiu para uma sistematização e apresentação dos resultados obtidos de uma 

forma mais clara e precisa. Deste modo, as informações e dados recolhidos sobre o envelhecimento, 

sobre a RNCCI e mais precisamente sobre a UMRD de Estremoz originaram um conhecimento 

aprofundado sobre a forma como funciona a Rede no geral e a Unidade de Estremoz de modo mais 

particular, o que possibilita uma análise mais consistente dos níveis de satisfação apresentados pelos 

utente/familiares e colaboradores. Por outro lado, o trabalho realizado permitiu identificar os pontos 

fortes e fracos existentes na UMDR. 
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Capítulo I – O Envelhecimento 
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 O Envelhecimento 

Uma das características das sociedades ocidentais nos finais do século XX foi a evolução 

demográfica no sentido de um envelhecimento global da população. Os avanços da medicina, a 

generalização dos hábitos de vida saudáveis e o controlo de doenças infecciosas vieram permitir o 

aumento da esperança média de vida dos indivíduos. O fenómeno do envelhecimento agudiza-se 

ainda mais porque paralelamente ao aumento da esperança de vida, produziu-se uma queda 

substancial no índice de fecundidade das mulheres, fazendo com que o número de nascimentos 

tenha vindo a baixar nos últimos anos.  

Vivemos numa sociedade em contínuo envelhecimento, onde a proporção de pessoas com idade 

superior a sessenta e cinco anos está a aumentar de forma sustentada. Esta situação levanta novas 

questões relativamente ao envelhecimento, aquilo em que consiste a terceira idade – as 

oportunidades que proporciona e os fardos que implica – são aspectos que obrigam a novas 

reflexões. 

Desde sempre que o envelhecimento faz parte da vida humana, contudo a forma como os idosos têm 

vindo a ser encarados ao longo dos tempo tem sofrido alterações. Actualmente nas sociedades 

ocidentais e ao contrario do que ainda hoje se verifica em algumas sociedades orientais, os idosos 

nas sociedades modernas tendem a ter um estatuto inferior e menos poder do que era costume nas 

culturas pré-modernas. Nestas acreditava-se que a velhice trazia sabedoria, e em qualquer 

comunidade os mais idosos eram aqueles que tomavam a maior parte das decisões principais. Hoje 

em dia, o avançar da idade implica normalmente o oposto. Numa sociedade como a nossa, em 

processo constante de mudança, o saber acumulado das pessoas mais velhas deixou em grande 

medida de ser considerado pelos mais novos como reserva valiosa da sabedoria, passando apenas a 

ser visto como algo desactualizado. 

De um modo geral, os avanços na nutrição, na higiene e nos cuidados de saúde, resultaram naquilo a 

que alguns sociólogos e especialista se referem como o “agrisalhamento” da população. Quase todos 

os países desenvolvidos assistirão nas próximas décadas ao envelhecimento das suas populações, 

Peter Peterson (1999) descreveu esta transformação como Gray Dawn (alvorada grisalha).  

Actualmente, no mundo desenvolvido, uma em cada sete pessoas tem mais de sessenta e cinco 

anos. Dentro de trinta anos, a proporção será de um para quatro. Em 2030, a percentagem de 

pessoas com mais de sessenta e cinco anos irá variar de 33% na Austrália ate quase 50% na 

Alemanha. Mais impressionante ainda, é o facto de que no decorrer do próximo meio século, o 

número de pessoas com mais de oitenta e cinco anos multiplicar-se-á por seis. Alguns especialistas 

designam este processo como “envelhecimento dos idosos”, Giddens (2004). 

Esta mudança significativa na distribuição etária da população coloca novos desafios aos governos e 

à população em geral. Uma forma de entender estes novos desafios consiste em pensar em termos 

de rácio de dependência – a relação entre, por um lado, o número de crianças e aposentados, e por 

outro, o número de pessoas em idade activa. À medida que a população idosa continuar a crescer, 
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maior será a procura de serviços sociais e dos sistemas de saúde, e maior será a pressão exercida 

sobre a população activa, uma vez que é esta que financia os programas que sustentam os idosos. 

 

1- Conceito de Envelhecimento 

O envelhecimento surge-nos definido de várias formas e sobre diferentes pontos de vista.   

“ O envelhecimento pode ser entendido como a consequência da passagem do tempo ou como o 

processo cronológico pelo qual o indivíduo se torna mais velho. No caso do Homem relaciona-se com 

a diminuição da reserva funcional, com a diminuição da resistência às agressões e com o aumento do 

risco de morte”. Ramilo (2000:13). 

Para Adelaide Brissos (1990:20), “ O envelhecimento é um processo complexo em que intervêm 

factores biológicos, sócio-económicos e culturais.” É um sistema de relação entre indivíduo, 

sociedade e meio ambiente, tratando-se de um processo que não evolui sempre ao mesmo ritmo 

(sendo mais lento no inicio e mais acelerado nas ultimas fases). Segundo esta mesa autora, “se o 

envelhecimento é obrigatório, ele não surge fatalmente segundo um mesmo horário e de igual forma 

em todos os indivíduos”, deste modo o envelhecimento não pode ser entendido de uma forma 

homogénea.  

Do ponto de vista biológico o envelhecimento é descrito como um estágio de degeneração do 

organismo, que se inicia logo após o período reprodutivo. Esta deterioração, está ligada à passagem 

do tempo, e implica uma inevitável diminuição das capacidades do organismo para sobreviver.  

Contudo, o critério que mais comummente é utilizado para a definição do envelhecimento, é o critério 

cronológico (a idade), muito embora seja um critério apontado como sendo arbitrário, uma vez que o 

envelhecimento é vivenciado de uma forma heterogénea pela população, isto é, nem sempre as 

pessoas com a mesma idade cronológica apresentam estádios de envelhecimento semelhantes, 

porque o próprio organismo envelhece de maneira diferente – cada processo de envelhecimento é 

único e particular a cada indivíduo.   

Embora se considere que qualquer limite cronológico para definir as pessoas idosas é arbitrário e 

dificilmente traduz a dimensão biológica, física e psicológica da evolução do ser humano, a 

autonomia e o estado de saúde são factores a ter em conta, pois afectam de maneira diferente os 

indivíduos da mesma idade. De qualquer forma demarcar os limites de idade a partir dos quais uma 

pessoa é idosa é imprescindível para a descrição comparativa e internacional do envelhecimento. 

Neste sentido, considera-se que são pessoas idosas os homens e mulheres com idade igual ou 

superior a sessenta e cinco anos, idade que em Portugal está associada à idade da reforma.   

É frequente vermos o idoso ser referenciado como aquele que apresenta inúmeras diminuições e 

perdas, sendo essencialmente valorizados os aspectos negativos duma etapa da vida, ignorando-se 
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ou minimizando-se outros aspectos que a mesma comporta. Para Bernardo (1982:4), “são os 

estereótipos, as margens negativas que a sociedade tem acerca de ser velho, que levam o próprio 

indivíduo, numa etapa da vida, a identificar-se com a imagem negativa que a sociedade tem de si 

mesmo”. 

Imagem esta que tem vindo cada vez mais a ser marginalizada pelas sociedades modernas, uma vez 

que valores ligados à produtividade, rentabilidade, consumo excessivo, etc. tendem a ser 

crescentemente valorizados. E face aos quais, as pessoas com sessenta e cinco anos, 

frequentemente não estão em condições de competir.  

Sendo esta imagem marginalizada da pessoa idosa transversal sobretudo nas sociedades modernas, 

penso ser necessário encarar este grupo etário sob uma nova perspectiva. Estamos perante um 

grupo cada vez mais numeroso, que comporta um peso importante nas nossas sociedades, e que a 

apesar do que foi dito anteriormente, tende cada vez mais a ser um grupo mais pró-activo do que o 

era há alguns anos atrás.  

Com o aumento da qualidade de vida, a pessoa idosa com sessenta e cinco anos, e apesar de já 

estar reformada, hoje em dia é um indivíduo que ainda pode e deve ser encaro como um membro 

activo na sociedade, muitos dos idosos da actualidade, aos sessenta e cinco anos ainda são pessoas 

que podem desenvolver diversas actividades e desempenhar vários papéis. 

Penso ser cada vez mais evidente esta mudança no perfil do idoso, desde que as condições de 

saúde o permitam, estes indivíduos tem hoje mais facilidade em se actualizarem e em adquirirem 

novos conhecimentos, pondo de parte a imagem de “desactualizados”, e surgindo como pessoas com 

uma sabedoria e conhecimento mais vastos, fruto não só do passar do tempo, da sua experiencia, 

como do seu interesse em se actualizarem e contribuírem activamente para a sociedade da qual 

ainda fazem parte.  

Contudo, esta mudança só pode ser realmente concretizável com uma maior abertura e compreensão 

por parte da mentalidade da sociedade em geral. E como qualquer mudança, requer tempo, mas 

talvez seja um bom investimento, seria uma forma de contribuirmos para melhorar a auto-estima 

deste grupo etário, ao mesmo tempo que estaríamos a rentabilizar um recurso que tem um peso tão 

significativo nas sociedades actuais. 

 

2 - Processos de Envelhecimento 

A idade avançada é geralmente acompanhada por perdas e mudanças, evidenciando-se os 

problemas de saúde, de depressão, e muitas vezes, de rejeição. Nesta etapa da vida, o idoso vê-se 

forçado a aceitar toda uma nova realidade, à qual se prendem, essencialmente, alterações 

biológicas/fisiológicas, psicológicas e alterações sociais. 
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Citando Maia (1984:456), “ fenómeno de expressão Mundial por excelência, o envelhecimento 

comporta diversos aspectos, designadamente os biológicos, os psicológicos, os sociais (…) “ 

O quadro seguinte, ilustra os principais tipos de alterações que o envelhecimento causa no indivíduo, 

contribuindo para uma natural alteração da sua personalidade. Sendo este um quadro síntese e que 

apenas faz uma representação geral, não significa que todos os idosos passem por estas alterações 

obrigatoriamente.  

 

Figura nº 1 - Principais implicações bio-psico-sociais do envelhecimento 

 

 

 

 

 

Fonte: Fernando Maia, 1984, adaptado. 

 

2.1- Alterações Biológicas/Fisiológicas 

Com o passar dos anos, inevitavelmente, começam a ser visíveis as alterações físicas que os corpos 

vão sofrendo. Estas alterações estão associadas à velhice, mas iniciam-se muitos anos antes (a partir 

dos 40) do aparecimento dos sinais exteriores. Este tipo de alterações surge principalmente a nível 

da aparência, da estatura e do funcionamento do corpo. 

Neste sentido, e com o avançar do tempo, quase todos os órgãos perdem a capacidade funcional, 

devido sobretudo à ocorrência de dois fenómenos: a redução das células e a perda de reservas 

fisiológicas. 

Segundo um estudo realizado pelo Serviço de Estudos sobre a População, o envelhecimento 

biológico é definido pela comunidade médica como sendo uma alteração progressiva das 

capacidades de adaptação do corpo verificando-se, consequentemente, um aumento gradual das 

probabilidades de morrer devido a determinadas doenças que podem precipitar o fim da vida. 

De acordo com o que defende Marvão (2006), o processo de envelhecimento biológico ocorre em 

diversas fases: 

 O Idoso – é uma fase em que ainda não existem grandes alterações orgânicas, estando o 

indivíduo apto para satisfazer as suas necessidades. Nesta fase podemos distinguir, entre 

  Personalidade 

Alterações Psicológicas Alterações Biológicas Alterações Sociais 

- Deterioração Mental; 

- Perturbações Afectivas; 

- Reacção de Compensação; 

- Perturbações 

Comportamentais. 

- Perturbações Metabólicas; 

- Órgãos Ineficientes; 

- Doenças Físicas; 

- Incapacidades Motoras. 

- Reforma; 

- Isolamento; 

- Inactividade; 

- Dificuldades Económicas; 

- Dificuldades Habitacionais. 
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“os idosos mais jovens”, que se mostram mais saudáveis, e os “idosos verdadeiramente 

mais velhos”, com mais de oitenta anos, sendo este grupo o que maior crescimento 

apresenta. 

 A Senescência – nesta fase o individuo já passa a sofrer alterações de diversas natureza, 

como por exemplo na sua condição física. Surge nesta altura a necessidade de começar a 

confiar em terceiros. Inicia-se um processo de dependência.  

 A Senilidade – o indivíduo já não exerce a sua função como órgão de adaptação, tornando-

se dependente a vários níveis de cuidados. 

Envelhecer é um processo natural à vida do ser humano, e por si só não é um problema, faz parte da 

nossa vida. Começa a ganhar contornos de problema, quando as funções se começam a deteriorar e 

a perda de autonomia dá lugar à crescente dependência de terceiros. Conceitos como os de 

autonomia e de dependência estão inerentes à condição de ser idoso, e por isso mesmo serão 

abordados posteriormente neste trabalho. 

 

2.2 – Alterações Psicológicas  

Relativamente às alterações psicológicas a que os indivíduos estão sujeitos, podemos identificar 

diversos factores que contribuem para o seu aparecimento, tais como: a dificuldade de se adaptar a 

novos papéis e a mudanças repentinas; a baixa auto-imagem e auto-estima; a afectação ao nível da 

memória; a grande tensão emocional em que se encontram; a constante consciência das limitações 

físicas e da vulnerabilidade em relação às doenças e ainda a inactividade e a falta de interesse para 

desenvolver novos relacionamentos. 

Estamos perante um grupo variado de factores que podem levar a que o idoso necessite de ajuda 

especializada, uma vez que frequentemente, o desenrolar destes factores originam situações de 

depressão, paranóia, hipocondria e até mesmo, suicídio.  

 

2.3 – Alterações Sociais    

Como já anteriormente foi referido neste trabalho, a forma como o idoso é visto e aceite socialmente 

difere de sociedade para sociedade e segundo os valores pelos quais se regem as diferentes 

sociedades.  

Também anteriormente foi referido que o valor atribuído ao idoso tem vindo a sofrer alterações com o 

passar dos tempos, dependendo das necessidades e das preferências que caracterizam cada 

sociedade em determinado momento. 

Aquilo a que hoje assistimos nas sociedades modernas é defendido por Costa (1999), como resultado 

de progressivas alterações, mutações sociais e reformas, que originaram problemas relacionados 
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com a “inactividade pensionista”, em que as pessoas com determinada idade são pagas para ficarem 

inactivas, o que lhes assegura algum bem-estar económico, mas que reflecte custos na população 

activa, ao mesmo tempo que começaram a surgir problemas sociais, nomeadamente os de rejeição, 

afastamento, internamento, residencialismo, “gaiola dourada” ou hotelaria de luxo para idosos, com 

as consequências que daí advêm, tanto na imagem que a sociedade tem dos idosos, como na forma 

como vai sendo progressivamente construída a categoria social da velhice. 

Um dos mais importantes conceitos com que o idoso tem obrigatoriamente de lidar, é com a reforma, 

que se revela como um mecanismo que representa o afastamento do indivíduo do seu ritmo de 

trabalho de uma forma brusca ao atingir os sessenta e cinco anos. Entrando numa nova fase, que 

muitas vezes é marcada pela inexistência de condições que concedam ao reformado o mínimo 

necessário para uma vivência com qualidade de vida, ou mesmo um fim digno, Guimarães (1999). 

É ainda possível verificar que existe uma visão diferente do idoso no meio urbano e no meio rural. 

Nas zonas rurais, embora o idoso receba a sua reforma, continua a puder participar em algumas 

actividades semelhantes às que exercia antes de ser reformado. Esta situação faz com que o idoso 

se sinta menos excluído e parte activa da sociedade, acaba por ser uma forma de promover a auto-

estima dos indivíduos. Já nas zonas urbanas, a reforma, significa por vezes um drama para a pessoa 

idosa, com frequência nestas zonas, a reforma é associada a sentimentos de invalidez e de 

insegurança ministrados pela redução do poder económico, o que quase sempre os leva a depender 

da família. 

Contudo, a velhice é e deve ser vista como mais uma fase da vida do ser humano, com aspectos 

positivos e negativos, como as fases anteriores. Com a velhice e a consequente reforma, o idoso 

pode aproveitar a vida de uma forma mais calma, descansando das responsabilidades acrescidas de 

outrora, e aproveitando os tempo livres em actividades de lazer e de convívio com a família e os 

amigos. Dispondo de mais tempo para se dedicar aos outros e a si mesmo. 

 

3 – Envelhecimento Demográfico em Portugal 

Tal com tem vindo a ser referido um dos processos que mais se tem feito notar na evolução da 

demografia mundial, e consequentemente em Portugal, é o crescente envelhecimento da população. 

Apesar dos níveis portugueses não atingirem os de outros países, a redução de jovens e o aumento 

significativo de idosos deu-se no nosso país de um modo relativamente rápido, os próximos dados 

permitem uma compreensão mais clara desde fenómeno. Importa definir que quando falamos em 

Envelhecimento Demográfico, estamos a falar do “aumento da proporção de pessoas com 65 e 

mais anos na população total.” Maia (1984:457) 
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Figura n.º 2 - Pirâmide etária portuguesa 1960-2001 

 
Fonte: INE/DECP, Estimativas e Recenseamentos Gerais da População. 

As alterações da estrutura demográfica que têm vindo a ser mencionadas anteriormente, são 

bastante visíveis, se compararmos as pirâmides etárias de 1960 e 2001, onde se evidencia um 

elevado decréscimo no número de jovens, sobretudo até aos 20 anos, no ano de 2001 em 

comparação com o ano de 1960.   

Para além disso verifica-se um aumento crescente e continuo da população com 65 e mais anos. De 

um modo geral, podemos perceber um aumento significativo da idade em todos os grupos etários a 

partir dos 20 anos, o que se traduz no aumento da esperança média de vida e consequente 

envelhecimento demográfico.    

 

Figura n.º 3 – Evolução da proporção da população jovem e idosa, Portugal 1960-2001 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE/DECP, Estimativas e Recenseamentos Gerais da População 
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A evolução da proporção de população jovem e idosa nos mesmos anos (1960 e 2001) que foram 

analisados na figura n.º 2, comprovam também eles o aumento crescente e constante do número de 

idosos, e a diminuição significativa da população jovem. Em 40 anos verificamos uma duplicação da 

população idosa e um decréscimo para quase metade da população jovem, sendo que a partir de 

2000 o número de idosos passou a ser superior ao número de jovens.  

O crescimento da percentagem de população idosa e o declínio de jovens são dois dos factores 

explicativos da tendência crescente do Índice de Envelhecimento, sendo este o “quociente entre a 

população idosa (65 e mais anos) e a população jovem (dos 0 aos 14 anos) ”. INE (1999:78). 

 

Figura n.º 4 – Índice de envelhecimento por 100 indivíduos, NUTSII, 1994 e 2004 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estimativas Provisórias de População Residente NUTS II, NUTS III e Municípios em 2004, INE, 2005. 

 

O índice de envelhecimento é revelador da evolução demográfica recente. Este indicador passou de 

82 indivíduos idosos por cada 100 jovens, em 1994, para 109 em 2004 (107 em 2003). O fenómeno 

do envelhecimento é mais forte entre as mulheres, reflectindo a sua maior longevidade. Desde 1995 

que o número de mulheres idosas é superior ao número de mulheres jovens, mantendo-se em 2004 

com valores bastante superiores aos dos homens: 130 versus 89. É nas regiões do Alentejo, Centro e 

Algarve que o índice de envelhecimento em 2004 é superior ao de Portugal. Em oposição, as 

Regiões Autónomas, o Norte e Lisboa assumem valores inferiores. 
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Figura n.º 5 - Estrutura etária da população portuguesa, 1960, 1981, 2005 e 2025 (previsão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, 2004. 

 

Ao analisarmos a figura n.º 6 podemos visualizar as diferenças existentes nas pirâmides etárias 

desde 1960 até aquilo que se espera que aconteça em 2025. É facilmente perceptível a redução 

gradual no número de jovens na base das pirâmides com o passar dos anos, e o constante aumento 

do número de população em idades mais avançadas, sendo de realçar o crescimento da população 

com 65 e mais anos, sobretudo nas mulheres.  

 

4 – Causas e Consequências do Envelhecimento 

4.1 – Causas 

De acordo com o que é defendido por Stella António (2001), é possível identificar três razões 

específicas para o envelhecimento demográfico a que assistimos em Portugal, sendo elas, o 

envelhecimento natural de topo, o envelhecimento artificial do topo e o envelhecimento natural na 

base. 

No que concerne ao envelhecimento natural do topo, este diz respeito ao aumento da percentagem 

de população idosa, ou seja, representa a consequência directa da diminuição da taxa de mortalidade 

(9,8% em 2007, segundo as estatísticas demográficas do INE), da taxa de mortalidade infantil, que no 

mesmo ano apresentava o valor de 3,4%, tal como, o aumento da esperança média de vida, que em 

2007 estava calculada em 78,48%, segundo dados do INE. 
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Esta diminuição das taxas de mortalidade e o efectivo aumento da esperança média de vida, resultam 

directamente das melhores condições sociais e tecnológicas, assim como dos progressos da 

medicina. Melhorias estas que promoveram maior qualidade de vida. 

Relativamente ao envelhecimento artificial do topo, este deriva da concentração de idosos em regiões 

particularmente atraentes devido a aspectos como o clima e a oferta de serviços especializados. 

Por sua vez, o envelhecimento natural na base, é fruto da diminuição da taxa de natalidade, que em 

2007 representava uma taxa de cerca de 9,7%, o que tem consequência directa no reduzido número 

de jovens que temos no total da população. 

A alteração do papel da mulher (maior participação no mercado de trabalho), os avanços científicos 

(métodos contraceptivos), e a melhoria das condições de vida são alguns dos factores que originaram 

esta diminuição da taxa de natalidade. De acordo com as projecções da União Europeia, em 2030 a 

taxa média do número de filhos por mulher será de 1,6,sendo que o limiar de renovação das 

gerações é de 2,1 filhos por mulher, o que comprova que as gerações não se vão renovar e que a 

população continuará a envelhecer cada vez mais. 

 

4.2 – Consequências  

O envelhecimento demográfico acarreta consequências a diferentes níveis, tais como, a nível 

económico, a nível social, político e mesmo ao nível individual, António (2001). 

Em termos económicos verifica-se um aumento dos custos da segurança social, através das pensões 

e das reformas, assim como um aumento dos custos em serviços de saúde, nomeadamente, no que 

respeita aos medicamentos e internamentos hospitalares, e ainda se verifica um maior gasto na 

criação de infra-estruturas, como lares, centros de dia, apoio domiciliário, etc. 

Todos estes custos implicam um aumento dos encargos por parte do Estado, e consequentemente da 

população activa do país, situação esta, que se agrava se tiver em atenção que a percentagem desta 

população é muito inferior à percentagem de população idosa, o que se revela como perda de 

qualidade de vida por parte de quem está em idade activa. 

A nível político as consequências do envelhecimento da população não deixam de ser relevantes, 

uma vez que, uma população mais envelhecida pode alterar indirectamente o funcionamento da 

sociedade, visto que tem grande peso eleitoral. 

De acordo com McRae, citada por António (2001), uma sociedade com um baixo nível de população 

activa poderá tornar-se numa sociedade com: 

 Menor taxa de desemprego, uma vez que a população com idade normal para 

trabalhar é reduzida; 
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 Menor taxa de criminalidade, os idosos são tendencialmente menos tolerantes em 

relação ao crime; 

 Menor tolerância relativamente à desordem e ao comportamento anti-social; 

 Maior capacidade de aceitação da autoridade no controlo dos comportamentos 

desviantes. 

Em termos de consequências a nível individual, temos o desenvolvimento de sentimentos de 

isolamento e exclusão, quer a nível físico, quer a nível económico e  social, que os idosos têm maior 

propensão em desenvolver. A nível físico manifesta-se uma perda das capacidades para 

desempenhar certo tipo de actividades. Já ao nível das consequências económicas e sociais, estas 

estão directamente ligadas á reforma e á dependência de pensões, o que se traduz numa redução de 

rendimentos. Frequentemente a saída da vida activa e os estereótipos negativos existentes 

associados a esta nova fase, levam a que frequentemente se desencadeiem sentimentos de exclusão 

social. 

 

Síntese: 

O Envelhecimento demográfico crescente é uma realidade cada vez mais evidente e inevitável nas 

diferentes sociedades contemporâneas. As melhorias na qualidade de vida e na assistência médica, 

permitem uma vida mais longa, por outro lado a diminuição da natalidade e a redução da mortalidade 

têm também influência no envelhecimento global da população.  

Perante uma sociedade em constante envelhecimento, em que a população activa é menor em 

relação á população inactiva, surge a necessidade de pensar em formas de organização que 

permitam sustentar a sociedade, e que ao mesmo tempo proporcionem assistência adequada às 

crescentes necessidades e dependências que estão directamente associadas à população mais 

idosa.  

A população envelhecida é um grupo da população cada vez maior, e que dadas as suas 

características surge como sendo um grupo desfavorecido, e dependente da população activa. 

Inevitavelmente, ao aumento da idade estão associados os problemas de saúde e a precariedade de 

recursos financeiros, aspectos estes que por um lado impedem ou congestionam a possibilidade de 

uma vida com qualidade e, que por outro, evidenciam a necessidade de implementação de políticas 

que permitam apoiar os idosos, ao nível dos cuidados de saúde, de apoio social e financeiro.  

 

  

 

 



Cuidados Continuados Integrados: Estudo De Um Caso 
Nélia Branco 

 

 
 

21 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Capítulo II - A Questão da Dependência 
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1- A Saúde e a Autonomia 

 

A Saúde surge com um bem precioso que não tem preço e que nos permite ter maior ou menor 

qualidade de vida. Não estando obrigatoriamente associada à idade, frequentemente as 

alterações na saúde, estão directamente ligadas ao passar dos anos.  

Dada a sua importância, a Saúde está contemplada em vários documentos como tema de 

referência. A Carta Social Europeia (revista e rectificada por Portugal em 2001), no Artigo 23º “ 

reconhece que todas as pessoas têm o direito de beneficiar de todas as medidas que lhes 

permitam gozar do melhor estado de saúde que possam atingir. “ 

Por sua vez, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Artigo 25º refere-se à Saúde 

como sendo “um direito humano fundamental e inscrito na Constituição e em leis específicas em 

diferentes países”.  

A Organização Mundial de Saúde, no seu preâmbulo afirma que é “um dos direitos fundamentais 

de todo o ser humano, gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir, sem distinção de 

raça, religião, de credo político, de condição económica ou social.” Mais ainda, afirma que a 

saúde de todos os povos é essencial para conseguir a paz e a segurança, e depende da mais 

estreita cooperação dos indivíduos e dos Estados. 

Neste sentido, fica clara a importância e a convicção de que a Saúde constitui um direito 

fundamental de todos os indivíduos, e que para ela contribui não só cada pessoa individualmente, 

mas também o Estado enquanto órgão produtor de condições que promovam o desenvolvimento 

da Saúde em cada país, garantido a universalidade e a equidade no acesso aos Serviços de 

Saúde. 

Contudo, associado ao envelhecimento populacional há um aumento da prevalência de doenças 

crónicas e incapacitantes e uma mudança de paradigma na saúde pública, o que obriga a 

repensar a forma como se podem prevenir a acompanhar este tipo de situações, de modo a 

minimizar sequelas que possam comprometer uma vida autónoma e independente, durante o 

maior número de anos possível, garantido dessa forma, maior qualidade de vida a cada indivíduo.   

A Saúde não se mede apenas pela existência ou não de doenças, porque estas inevitavelmente 

vão surgir sempre na vida de cada pessoa, mas mede-se também pelo grau de preservação da 

capacidade funcional dos indivíduos. Ou seja, a questão da Saúde actualmente não passa 

simplesmente por propiciar uma vida longa, mas sim prolongar a duração de uma vida com 

qualidade. E a qualidade de vida deve incluir aspectos que garantam Saúde, conforto, auto-

estima, autonomia e bem-estar físico e psíquico.   
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O binómio Saúde-Velhice tem suscitado interesse por parte de vários autores, Zimerman 

(2000:22) defende que a velhice não é uma doença, mas sim “uma fase na qual o ser humano 

fica mais susceptível a doenças”, a pessoa idosa adoece mais frequentemente, mais rapidamente 

e a sua recuperação é mais demorada. 

O conceito de Saúde não se pode definir como um fenómeno isolado, existem vários aspectos 

que estão directamente envolvidos neste conceito, da mesma forma que devemos relaciona-la 

com o contexto sócio-cultural, porque a percepção da Saúde varia de acordo com os padrões 

culturais. Não existindo por isso, um conceito universal e único do que é a Saúde.  

No dicionário de Petit Larousse, a Saúde surge definida como o estado de alguém que se 

encontra bem, daquele que se sente bem. Segundo esta concepção a Saúde reflecte-se como 

um estado positivo para o qual contribuem o bem-estar físico, o equilíbrio mental e a vida social 

de um indivíduo. Desta forma, podemos entender que a Saúde engloba a noção de 

desenvolvimento pessoal, bem como os valores de identidade, liberdade, participação e utilidade.  

No seguimento desta ideia, a OMS afirma que a Saúde “é um estado de equilíbrio e completo 

bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença”, embora esta seja a 

definição mais difundida, não é consensual e tem levantado inúmeras críticas. Existem autores 

que questionam o que é o referido “completo bem-estar” e se actualmente ainda faz sentido fazer 

destaque entre o “físico, o metal e o social.” De qualquer forma, o Plano Nacional de Saúde 

(2004-2010) foca o entendimento abrangente do conceito de Saúde, de acordo com a definição 

acima referenciada pela OMS, acrescentando apenas a ideia de “aptidão funcional.   

Associado à Saúde e a um bom nível de qualidade de vida está o nível de autonomia que cada 

indivíduo possui. Por sua vez a autonomia é indissociável da aptidão funcional mencionada no 

PNS, a capacidade de fazermos uma vida autónoma, sem precisarmos de auxílio para realizar as 

tarefas de vida diárias (AVD’S) revelam muito sobre o nível de qualidade de vida do indivíduo, por 

isso Saúde e Autonomia são dois conceitos que se complementam. 

Os conceitos de autonomia e independência assumem um papel de relevo na vida do ser 

humano, contudo com o aumento da idade a perda de autonomia passa a ser um grave problema 

com que as pessoas idosas de confrontam. 

Autonomia e independência evidenciam-se quando o indivíduo tem capacidade para desenvolver 

um comportamento em relação a si mesmo, sendo ele o autor das suas decisões, regras e 

escolhas. Ou seja, a autonomia pode ser encarada como uma condição de quem apela aos seus 

próprios meios para satisfazer as suas necessidades, sem necessitar da intervenção de outros 

para atingir essa satisfação.  
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Deste modo podemos afirmar que uma pessoa autónoma, é aquela que pode dispor de todas as 

suas funcionalidades, para por si só conseguir dar resposta às suas necessidades, o que implica 

um nível de saúde que permita assegurar a aptidões funcionais necessárias para o conseguir. 

Hernández e Gimenez (in Imaginário, 2004:48), classificam a autonomia das pessoas idosas em 

três grandes grupos: Baixa Autonomia: “quando manifestam alta dependência para realizar as 

actividades de vida diárias e com escassas relações sociais;” Media Autonomia: “resolvem a 

maior parte dos seus problemas quotidianos, mas contam com um importante apoio dos 

familiares, quando revelam perdas sensoriais e baixa actividade intelectual;” Autonomia 

Elevada: “ tem boa percepção de qualidade de vida, com atitudes activas face à vida”. 

 

Em suma, saúde, aptidão funcional, autonomia e independência são factores que permitem viver 

uma vida mais longa e com maior nível de qualidade. Nos dias de hoje, envelhecer com 

qualidade de vida durante o maior o maior número de anos possível, apresenta-se como um 

desafio de responsabilidade individual e colectiva, com consequências significativas no 

desenvolvimento económico do país.   

 

 

2- A Doença e a Dependência  

 

Em contraposição aos conceitos de Saúde e Autonomia surgem os termos de Doença e de 

Dependência. Infelizmente o envelhecimento não se consegue dissociar destes dois conceitos, 

com o passar dos anos as doenças surgem mais frequentemente, por norma com maior nível de 

gravidade e por isso mesmo, deixando sequelas muitas vezes irreversíveis e que tem 

consequências directas nos níveis de dependência que possam delas advir.  

O termo doença deriva do latim dolentia (padecimento) é uma condição anormal de um 

organismo que interfere nas funções corporais e está associada a sintomas específicos. Pode ser 

causada por factores externos, como outros organismos no caso das infecções, ou por 

disfunções internas, como no caso das doenças auto-imunes. A ciência que estuda e procura 

entender as doenças é a Patologia.  

A doença é um conceito complexo e multifacetado, podendo ser entendido segundo diversos 

pontos de vista. Perrez e Baumann (2005). Segundo o chamado conceito médico, a doença é 

vista como algo localizado dentro do indivíduo, e define-a como um fenómeno isolado, com 

causas biológicas e que normalmente é tratada com medicamentos. 
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Contudo, várias ciências (Socióloga, Antropologia, Ciências de Saúde, etc.) tem vindo a levantar 

críticas sobre este conceito médico, actualmente entendesse que a doença não influencia 

somente o indivíduo, mas todas as pessoas que estão em contacto com ele, (família, amigos…) 

para além disso a doença não tem apenas consequências biológicas, mas também sociais 

(isolamento, preconceito…) e provoca muitas vezes mudanças no sistema social. É neste sentido 

que hoje se fala no conceito bio-psico-social, o que evidencia que a doença deve ser vista sob 

diferentes pontos de vista, de acordo com os diferentes factores que a influenciam, sendo eles os 

factores biológicos (predisposição genética e os processos de mutação que determinam o 

desenvolvimento corporal geral); os factores psicológicos (preferências, expectativas, medos, 

reacções emocionais…); e os factores socioculturais (a presença de outras pessoas, 

expectativas da sociedade e do meio cultural, influência do círculo familiar, etc.) (Myers, 2007). 

 

Com o envelhecimento populacional assistimos a alterações nos padrões de doença nas 

sociedades modernas. Actualmente, na nossa sociedade as pessoas vivem agora mais e sofrem 

de doenças crónicas na última fase da sua vida, e já não morrem de doenças agudas e 

infecciosas como acontecia antigamente. Hoje em dia, a medicina tem a capacidade de aliviar a 

dor e o mal-estar associados a algumas doenças, o que em última análise, faz com que as 

pessoas tenham de se confrontar com a possibilidade de viver com a doença durante um longo 

período de tempo, (Giddens, 2004). 

Na minha opinião esta é a grande diferença com que a população se está a começar a debater e 

que se prevê que vá continuar a acontecer nas próximas décadas, o envelhecimento por si só 

não é uma novidade, desde sempre que envelhecer fez parte da vida humana, a grande diferença 

reside no maior número de pessoas idosas que actualmente e no futuro teremos a envelhecer, ou 

seja, temos uma maior percentagem de pessoas a envelhecer ao mesmo tempo, do que 

acontecia há décadas atrás. O que nos obriga não só a pensar no aumento da esperança média 

de vida, mas também na esperança média de vida saudável, é esta a grande questão com que a 

saúde e a doença se deparam nos nossos dias. 

Existem vários tipos de doenças, contudo como já foi referido anteriormente, são as doenças 

crónicas que maior prevalência apresentam hoje e no futuro. E por norma são estas que deixam 

maiores sequelas e níveis de dependência mais acentuados. 

Todos os sectores da população podem ser afectados pela dependência, no entanto e com base 

na ideia anterior, a dependência surge com maior intensidade nas pessoas idosas. Quaresma 

(2004:37) afirma que “a problemática da dependência do idoso tem vindo a ocupar um lugar de 

destaque nas questões do envelhecimento, pois são os idosos que tendem a sofrer múltiplas 

doenças”. 
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 Segundo O Artigo 3.º do Decreto – lei n.º 101/2006 de 6 de Junho, a dependência “é a situação 

em que se encontra a pessoa que, por falta ou perda de autonomia física, psíquica ou intelectual, 

resultante ou agravada por doença crónica, demência orgânica, sequelas pós-traumáticas, 

deficiência, doença severa e ou incurável em fase avança, ausência ou escassez de apoio 

familiar ou de outra natureza, não consegue, por si só, as actividades de vida diária”. 

O que de uma forma mais simples, significa que se encontra em situação de dependência 

qualquer pessoa que não possa praticar com autonomia os actos indispensáveis à satisfação das 

necessidades básicas da sua vida quotidiana, nomeadamente actos relativos à alimentação, 

locomoção e cuidados de higiene pessoal, necessitando da assistência total ou parcial de outra 

pessoa.  

Desta forma, o conceito de dependência está associado a vários tipos de alterações, 

frequentemente provocados pela doença, nomadamente alterações fisiológicas, como é o caso 

da diminuição da capacidade física, mental e funcional. E está ainda associado às alterações 

sociais e económicas, como o isolamento social e a diminuição das capacidades económicas.  

A dependência é a incapacidade que um indivíduo apresenta para satisfazer as suas 

necessidades sem que para isso precise da ajuda de outra pessoa, neste sentido a extensão e a 

intensidade dos cuidados que cada um precisa, revelam diferentes graus de dependência, nem 

todas as pessoas necessitam do mesmo tipo de cuidados. 

Estamos perante um ciclo, normalmente quanto maior é a gravidade da doença, mais graves são 

as sequelas por ela provocadas, e consequentemente maior é o grau de dependência com que a 

pessoa tem de viver, o que se reflecte negativamente na auto-estima e no bem-estar de cada 

indivíduo. É este o quadro presente em grande parte dos idosos actualmente, o que implica que 

sejam criadas medidas que permitam diminuir o período de fragilidade das pessoas, 

proporcionando-lhes maior dignidade, maior bem-estar e uma vida longa mas com qualidade. É 

este o papel dos Cuidados Continuados Integrados. 

     

 

Síntese: 

A Saúde e a Autonomia são factores que propiciam maior qualidade de vida, no entanto com o 

crescente envelhecimento populacional, surgem cada vez mais situações de doença e 

consequentemente de dependência. Situações estas quem tem forte impacto na dignidade e 

forma de vida das pessoas idosos, o que faz emergir a necessidade de procurar criar um sistema 

de respostas que permitam às populações idosas viverem durante mais anos, com um período de 

fragilidade cada vez menor, e com um nível de qualidade de vida maior e sustentável.  
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Saúde e Doença, Autonomia e Dependência, são conceitos contraditórios e que tem 

consequências que fazem toda a diferença na vida das pessoas, sobretudo daquelas que com o 

passar do anos vivenciam a perda gradual das suas capacidades e que se deparam com a 

necessidade da ajuda do próximo para poderem sobreviver ao passar do tempo, às alterações 

que o envelhecimento acarreta e ao estigma associado à perda de funcionalidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuidados Continuados Integrados: Estudo De Um Caso 
Nélia Branco 

 

 
 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II – Os Cuidados Continuados Como Resposta 
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Capítulo III – Os Cuidados Continuados Integrados como resposta à 

dependência da Pessoa Idosa  
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1-Conceito de Cuidados Continuados Integrados 

O Artigo 3.º do Decreto – lei n.º 101/2006 de 6 de Junho define os Cuidados Continuados Integrados 

como sendo o “conjunto de intervenções sequenciais integradas de saúde e apoio social, decorrente 

de avaliação conjunta, visando a recuperação global da pessoa entendida como o processo 

terapêutico e de apoio social, activo e contínuo, que visa promover a autonomia melhorando a 

funcionalidade da pessoa em situação de dependência, através da sua reabilitação, readaptação e 

reinserção familiar e social”.  

Por sua vez, a Organização Mundial de Saúde define os Cuidados Continuados como sendo “as 

actividades dirigidas para as pessoas que se encontram em situação de incapacidade para o 

desenvolvimento autónomo de cuidados básicos de saúde, levadas a cabo, por cuidadores informais 

(família e amigos), por cuidadores formais, incluindo profissionais e paraprofissionais de saúde, de 

apoio social e de outras áreas, por cuidadores tradicionais e voluntários”. 

 A OMS, afirma que as necessidades de cuidados continuados, é influenciada pelas mudanças 

físicas, metais e ou alterações na funcionalidade das capacidades cognitivas, ao longo da vida de um 

individuo, provocadas pelo ambiente circundante.  

Segundo esta entidade, o objectivo dos Cuidados Continuados é garantir que um indivíduo em 

situação de dependência, pode manter a melhor qualidade de vida possível, com o maior grau de 

independência, autonomia, participação, auto-realização e dignidade humana possíveis. Neste 

sentido, uma política de cuidados continuados deve incluir obrigatoriamente o respeito pelos valores 

individuais, preferências e necessidades dos cidadãos. 

Ao analisarmos os dois conceitos, podemos constatar que existem ideias comuns a ambos.  As duas 

definições assentam na mesma base de ideias, apenas surgem divergências na sua redacção. Em 

ambas as formulações são feitas alusões a termos que são intrínsecos às políticas de Cuidados 

Continuados, tais como: a integração dos cuidados, uma vez que se pretende a conjugação das 

intervenções de saúde e de apoio social assente num planeamento e avaliação da intervenção 

realizados em conjunto. Também a multidisciplinaridade se encontra fortemente ligada a esta 

política, é necessária a complementaridade de actuações entre as diferentes especialidades de 

profissionais que fazem parte da equipa de Cuidados Continuados. Associada a esta 

multidisciplinaridade está a interdisciplinaridade, os objectivos a tingir são comuns a toda a equipa, 

são definidos e promovidos pelos vários técnicos das várias especialidades, no intuito de se 

conseguir uma prestação abrangente e orientada para todas as necessidades do indivíduo. 

Indissociáveis aos Cuidados Continuados, estão também os termos: dependência, funcionalidade e 

doença crónica. Uma vez que a dependência já foi explorada neste trabalho, resta esclarecer o que é 

entendido por funcionalidade e doença crónica. A Funcionalidade é definida como sendo a 

capacidade que uma pessoa possui, em determinado momento, para realizar tarefas de subsistência, 
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para se relacionar com o meio envolvente e para participar socialmente. Por Doença Crónica 

entende-se a doença prolongada, com evolução gradual dos sintomas e com aspectos 

multidimensionais, que se apresentem como potenciais promotores da incapacidade das funções 

psicológicas, fisiológicas ou anatómicas, originando limitações acentuadas nas possibilidades de 

resposta e tratamento curativo, mas que permitam uma eventual correcção ou compensação, tendo 

ainda repercussões acentuadas e negativas no contexto social da pessoa por ela afectada. (Alíneas 

E, F, H, H, I e J do Artigo 3.º do Decreto – lei n.º 101/2006 de 6 de Junho). 

Todos estes conceitos contribuem para a definição do contexto de actuação dos Cuidados 

Continuados e das políticas que visem influenciar de modo determinante a prestação de cuidados. 

 

 

2- O porquê da criação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados  

As alterações sócio-demográficas resultantes do efeito cumulativo da diminuição da mortalidade e da 

natalidade, assim como o aumento da esperança média de vida, tem-se traduzido em Portugal, no 

progressivo envelhecimento da população, tal como temos vindo a falar no decorrer do presente 

trabalho.   

Este novo quadro sócio-demográfico acarreta consigo uma mudança no perfil das patologias fazendo 

emergir um conjunto de novas carências de saúde e sociais, que requerem respostas novas e 

diversificadas que venham satisfazer as necessidades das pessoas idosas com dependência 

funcional, dos doentes com patologia crónica múltipla e de pessoas com doença incurável em estado 

avançado e em fase terminal.  

Na prossecução destas novas respostas é essencial a instituição de um modelo de intervenção 

integrado e articulado da saúde e da segurança social, de natureza preventiva, recuperadora e 

paliativa, envolvendo a participação e colaboração de diversos parceiros sociais, da sociedade civil e 

do Estado. 

Como forma de assegurar as necessidades, as novas respostas devem ser ajustadas aos diferentes 

grupos de pessoas em situação de dependência e aos diferentes momentos e circunstâncias da 

própria evolução das doenças e das condições sociais. Simultaneamente, devem também ser 

facilitadoras da autonomia e da participação dos seus destinatários e seus familiares, desenvolvendo 

e reforçando as suas competências e capacidades para lidar com a dependência, e com as 

exigências que esta acarreta na conciliação das obrigações da vida profissional e familiar. 

Neste sentido, pretende-se um modelo de actuação que se situe como um novo nível de intervenção 

de cuidados de saúde e de apoio social, entre os de base comunitária e os de internamento 

hospitalar. Para tal, é necessário dinamizar a implementação de unidades e equipas de cuidados, 

financeiramente sustentáveis, baseadas numa tipologia de respostas adequadas e assentes em 
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parcerias públicas, sociais e privadas, dirigidas a pessoas em situação de dependência, visando a 

melhoria do acesso do cidadão em situação de dependência a cuidados de saúde e sociais 

adequados às suas carências. 

Deste modo, o Programa do XVII Governo Constitucional pretende instaurar políticas de saúde 

integradas no Plano Nacional de Saúde, e politicas de segurança social que permitam: 

 Desenvolver acções mais próximas das pessoas em situação de dependência; 

 Investir no desenvolvimento de cuidados de longa duração, promovendo a 

distribuição equitativa das respostas a nível territorial; 

 Qualificar e humanizar a prestação de cuidados; 

 Potenciar os recursos locais, criando serviços comunitários de proximidade. 

 

A carência de respostas adequadas e eficazes que possam assegurar a promoção da funcionalidade, 

prevenindo e reduzindo as incapacidades constitui o principal factor que levaram à exigência da 

criação da RNCCI 

 

3- A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados vem facilitar o estabelecimento de estratégias 

e intervenções adequadas para a constituição de um novo espaço de cuidados que contribua para 

dar uma resposta coerente e integrada às pessoas que se encontrem em situação de dependência 

temporária ou prolongada. Esta Rede pretende avançar num sistema de prestações, adaptadas às 

necessidades do cidadão e centradas no utente, onde este possa aceder aos cuidados necessários, 

no tempo e locais certos, pelo prestador mais adequado.  

Assim, foi criada pelo Decreto-Lei n.º 101/2006 de 6 de Junho de 2006, a Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados (RNCCI) no âmbito dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da 

Solidariedade Social. Em 2006, com a introdução do novo Decreto-Lei, passou a formalizar-se uma 

estratégia nacional única para Portugal Continental. Criou-se também um novo modelo de prestação 

de cuidados inserido no Sistema Nacional de Saúde, que é operacionalizado através de uma Rede 

nacional e intersectorial, no sentido em que se integraram as políticas do sector da Saúde e da 

Segurança Social, com parcerias com o sector social e privado.   

Neste sentido, a RNCCI é o conjunto das instituições públicas e privadas, que prestam ou virão a 

prestar, cuidados continuados tanto no local de residência do utente como em instalações próprias. 

Trata-se, acima de tudo, de uma dinâmica de desenvolvimento organizacional dos sistemas de Saúde 

e apoio social para a implementação de novos serviços para a promoção da continuidade dos 

cuidados de Saúde e Apoio Social. A RNCCI é o conjunto estruturado de unidades (internamento 

e ambulatório) e equipas domiciliárias de cuidados continuados de saúde e de apoio social, 

prestados de forma integrada, a pessoas em situação de dependência com falta ou perda de 
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autonomia. UMCCI, (2008). È constituída por unidades e equipas de cuidados continuados de 

saúde, e ou apoio social e de cuidados e acções paliativas, com origem nos serviços comunitários de 

proximidade, abrangendo os hospitais, os centros de saúde, os serviços distritais e locais de 

segurança social, a Rede Solidária e as autarquias locais, organizando-se a dois níveis, a nível 

regional e a nível local. (Artigo 2.º do Decreto-lei n.º 101/2006 de 6 de Junho). 

O desenvolvimento da Rede é um processo de evolução gradual com 3 fases predefinidas, de 

implantação e crescimento que se estendem até 2016. A 1ª, atingida no ano de 2008, com 

implementação de um terço das respostas às necessidades identificadas; a 2ª, no ano 2012, visa 

cobrir dois terços das necessidades neste nível de cuidados. E em 2016, então, pretendesse prever a 

cobertura de 80% das necessidades da população portuguesa em situação de dependência. Desta 

forma, o ano de 2016 é a meta para a plena concretização da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados. 

 

Figura n.º 6 - Mapa da RNCCI em 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Unidade de Missão para Os CCI, 2009 

 

 

A RNCCI foi criada no intuito de responder às necessidades de todos os cidadãos que se encontrem 

em alguma das situações a seguir indicadas: 
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 Dependência funcional transitória decorrente do processo de convalescença ou outro; 

 Dependência funcional prolongada; 

 Idosos com critérios de fragilidade; 

 Incapacidade grave, com forte impacto psicossocial; 

 Doença severa, em fase avançada e terminal.  

 

Os serviços disponíveis na Rede são prestados tanto por entidades públicas como privadas, que 

prestam cuidados continuados ao abrigo de protocolos celebrados com o Estado. 

Em termos de custos dos CCI para os utentes, estes assemelham-se aos custos já praticados no 

âmbito dos serviços de apoio do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social (vulgarmente 

referenciados como Segurança Social). Nas situações em que o utente está internado em Unidades 

de Internamento de Média e de Longa Duração, são cobrados de acordo com a capacidade 

económica de cada utente, quando se justificar, e em função dos seus rendimentos, apenas os 

custos relativos a cuidados de apoio social, uma vez que os custos dos tratamentos de saúde são 

assegurados, sem qualquer despesa para o utente. Nos casos de internamento em Unidades de 

Convalescença e em Unidades de Cuidados Paliativos, não são cobrados quaisquer custos ao 

utente.    

 

3.1- Objectivos da RNCCI 

De um modo geral, a RNCCI pretende ser uma resposta de cuidados globais, direccionada para 

todas as pessoas que se encontrem em situação de dependência, independentemente da sua idade. 

A Rede tem como principal finalidade criar um sistema integrado de serviços de saúde e apoio social, 

que procura capacitar os seus utentes de autonomia, através da implementação de um novo modelo 

de cuidados que visam reabilitar e informar os utentes e os seus familiares. Este novo modelo de 

intervenção implica o trabalho integrado e pró-activo de equipas multidisciplinares que promovem o 

envolvimento, não só dos utentes como dos seus familiares / cuidadores informais, na prestação de 

cuidados, respeitando sempre as suas necessidades, preferências e os seus objectivos de 

reabilitação.  

Se atentarmos sobre o Artigo 4.º do Decreto – lei n.º 101/2006 de 6 de Junho, podemos encontrar 

vários objectivos específicos da RNCCI: 

 

 Este modelo de prestação de cuidados, procura melhorar as condições de vida e bem-estar 

das pessoas em situação de dependência, prestando apoio ao nível da saúde e apoio social, 

quando necessário; 

 Preocupa-se em garantir a manutenção das pessoas com perda ou em risco de perda de 

funcionalidade, não só em Unidades, mas também no domicílio, sempre que seja possível 
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encaminhar os cuidados ao próprio domicilio do utente, promovendo a seu conforto e 

qualidade de vida; 

 Promove apoio, acompanhamento e internamento tecnicamente adequado às necessidades 

específicas de cada utente; 

 Procura a melhoria contínua da qualidade dos serviços e cuidados prestados; 

  Visa apoiar, envolver e capacitar os familiares e cuidadores informais na prestação de 

cuidados, promovendo a sua capacidade de resposta às necessidades dos seus familiares; 

 Garantir a coordenação e a articulação em rede dos vários serviços, sectores e níveis de 

diferenciação dos elementos envolvidos na Rede; 

 Procura prevenir possíveis lacunas existentes nos serviços e nos equipamentos, uma vez que 

é um projecto de abrangência nacional, que pretende suprir as necessidades de dependência 

em diferentes níveis de cuidados, quer em cuidados continuados integrados, quer em 

cuidados paliativos. 

 

 

3.2- Princípios e Direitos inerentes à RNCCI 

Dado que a Rede visa garantir cuidados o mais adequados possível às necessidades das pessoas 

em situação de dependência, tem por base uma série de princípios que se impõem na sua actuação. 

 A RNCCI visa promover uma prestação de cuidados individualizada e humanizada, não 

descuidando dos cuidados de saúde, e dando em simultâneo grande importância à Pessoa, ao 

Utente, à sua vontade e às suas preferências. Este projecto procura garantir equidade no acesso e 

na mobilidade entre os vários tipos de unidades e equipas da Rede, todos os indivíduos têm igual 

direito de beneficiar da prestação de cuidados por parte da RNCCI. 

 A prestação de um serviço de proximidade, através da potenciação de serviços comunitários de 

proximidade, é outro dos princípios que regem a intervenção deste modelo. Uma vez que se pretende 

equipas capazes de dar diferentes tipos de respostas e respostas adequadas às necessidades 

individuais de cada utente, a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade na prestação de 

cuidados, são outros dos princípios inerentes à Rede.  

De forma a garantir uma boa resposta é indispensável que seja feita uma avaliação integral das 

carências, definindo-se periodicamente para o efeito, objectivos de funcionalidade e 

autonomia e avaliando-se constantemente os resultados obtidos.  

Dado que se perspectiva promover a recuperação continua ou a manutenção da funcionalidade 

e da autonomia, a Rede tem também como principio, o envolvimento dos utentes e das suas 

famílias, não só no plano individual de intervenção, como também no encaminhamento para as 

unidades e equipas existentes. A família e o utente são envolvidos e estimulados a ter uma 

participação activa e constante em todo o processo de recuperação ou manutenção, deste 
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modo a RNCCI tenta incentivar a participação e co-responsabilização da família e dos 

cuidadores principais na prestação dos cuidados. Todos estes princípios abordados, colidem numa 

procura de eficácia e qualidade por parte de todas as unidades e equipas na prestação dos 

cuidados. (Artigo 6.º do Decreto – lei n.º 101/2006 de 6 de Junho). 

Para além dos princípios acima identificados, a actuação da Rede assenta também na garantia dos 

direitos de dignidade; preservação de identidade; privacidade; informação; não discriminação; 

integridade física e moral; exercício de cidadania e consentimento informado das 

intervenções. Qualquer utente que entre na prestação de cuidados da RNCCI, tem garantidos estes 

direitos básicos. (Artigo 7.º do Decreto – lei n.º 101/2006 de 6 de Junho). 

 

 

3.3- Modelo de Coordenação da RNCCI 

A Rede baseia-se num modelo de intervenção integrada e articulada que prevê diferentes tipos de 

unidades e equipas para a prestação de cuidados de saúde e ou de apoio social, e assenta numa 

intercepção com os diferentes níveis de cuidados de saúde do sistema de saúde, e numa articulação 

prioritária com os diversos serviços e equipamentos do sistema de segurança social. Para isso é 

importante que exista uma boa coordenação entre os diferentes sectores e recursos locais, havendo 

uma eficaz articulação em rede que garanta a flexibilidade e sequencialidade na utilização das 

unidades e equipas de cuidados. Só desta forma, se pode assegurar uma prestação de cuidados 

efectivamente eficaz e oportuna que satisfaça as carências dos cidadãos e que favoreça a 

optimização dos recursos existentes. 

Neste sentido, para que se consiga cumprir os objectivos da Rede, esta é coordenada a diferentes 

níveis. A coordenação da RNCCI processa-se a nível nacional, coexistindo uma coordenação 

operativa a nível regional e local, é neste âmbito que surgem as diferentes Áreas Regionais de Saúde 

(ARS), as Equipas de Coordenação Regional (ECR) e as Equipas de Coordenação Local (ECL), 

tendo cada uma delas competências e áreas de actuação específicas.  

 

A nível nacional a Rede é coordenada segundo as definições existentes, em termos de constituição 

e competências, através da orientação dos Ministérios do Trabalho e Solidariedade Social e da 

Saúde. 

A nível regional, a coordenação da Rede fica ao cargo de cinco equipas constituídas, por 

representantes de cada administração regional de saúde e dos centros distritais de segurança social, 

segundo o que é definido pelos Ministérios do Trabalho e Solidariedade Social e da Saúde. 
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As esquipas coordenadoras regionais (ECR), estabelecem a articulação com as equipas de 

coordenação a nível nacional e local, assegurando o planeamento, a gestão e a avaliação da Rede, 

desempenhando por isso, as seguintes competências: 

 Elaborar propostas de planeamento das respostas necessárias e propor a nível central os 

planos de acção anuais, de forma a assegurar o desenvolvimento da Rede e a sua 

adequação constante às necessidades existentes; 

 Orientar e consolidar os planos orçamentais das actividades realizadas e os respectivos 

relatórios, submetendo-os à coordenação nacional; 

 Promover formação específica e permanente aos diversos profissionais; 

 Promover a celebração de contratos para a implementação e funcionamento das unidades e 

equipas que pretendem integrar a Rede; 

 Acompanhar, avaliar e controlar os resultados dos contratos, verificando a conformidade das 

actividades realizadas; 

 Avaliar a qualidade do funcionamento e, dos processos e dos resultados das unidades e 

equipas, e propor medidas correctivas consideradas convenientes para o bom funcionamento 

das mesmas; 

 Assegurara coordenação com e entre os grupos coordenadores locais; 

 Alimentar o sistema de informação que suporta a gestão da Rede; 

 Promover uma divulgação da informação adequada à população sobre a natureza, número e 

localização das unidades e equipas da Rede. 

 

No que respeita à coordenação a nível local, esta é assegurada por uma ou mais equipas, em 

princípio de âmbito concelhio, constituídas por representantes da administração regional de saúde e 

da segurança social, devendo sempre integrar esta equipa, um médico, um enfermeiro, e um 

assistente social.  

As equipas de coordenação local (ECL) articulam com a coordenação a nível regional, de forma a 

assegurar o acompanhamento e a avaliação da Rede a nível local, competindo-lhes por isso: 

 Identificar as necessidades e propor à coordenação regional respostas para as mesmas; 

 Consolidar os planos orçamentados das actividades anuais, e elaborar os respectivos 

relatórios. Submetendo-os à coordenação regional; 

 Apoiar e acompanhar o cumprimento dos contratos estabelecidos na Rede; 

 Promover o estabelecimento de parcerias para a prestação de cuidados continuados no 

respectivo serviço comunitário de proximidade; 

 Alimentar o sistema de informação que suporta o funcionamento e gestão da Rede.  

 

Todo este modelo de coordenação e gestão da RNCCI visa, através de uma articulação eficaz das 

diferentes equipas coordenadoras o bom funcionamento da Rede, garantindo a adequação das 
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respostas às inúmeras carências existentes na área da saúde, mais particularmente no que respeita à 

dependência. 

 

3.4- Tipologia de serviços previstos para a RNCCI 

A Prestação de Cuidados Continuados Integrados é assegurada pela seguinte tipologia de Unidades 

e Equipas que integram a RNCCI.  

 

Figura n.º 7 - Tipologias de respostas previstas para a RNCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Unidade de Missão para os Cuidados Continuados, 2006, elaboração própria. 

A prestação dos cuidados de saúde e de apoio social é assegurada pela RNCCI através de unidades 

de internamento e de ambulatório, e de equipas hospitalares e domiciliárias. Neste sentido, é 

importante distinguirem-se as diferentes tipologias de Cuidados Continuados existentes na Rede. 

 

 
Tipologias Previstas 

 

  

 
 

Unidades de Internamento 
 
 

 
- Unidades de Convalescença; 
- Unidades de Média Duração e Reabilitação; 
- Unidades de Longa Duração e Manutenção; 
- Unidades de Cuidados Paliativos; 
 

  

 
Unidades de Ambulatório 

 
- Unidades de Dia e Promoção da Autonomia; 

  

 
Equipas Hospitalares 

 
 

- Equipas de Gestão de Altas; 
- Equipas Intra-hospitalares de Suporte em 
Cuidados Paliativos; 

  

 
 

Equipas Domiciliárias 
 

 

- Equipas de Cuidados Continuados 
Integrados; 
-Equipas Comunitárias de suporte em 
Cuidados Paliativos. 
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 Unidades de Convalescença  

A unidade de convalescença “é uma unidade de internamento independente, integrada num hospital 

de agudos ou noutra instituição, se articulada com um hospital de agudos, para prestar tratamento e 

supervisão clínica, continuada e intensiva, e para cuidados clínicos de reabilitação, na sequência de 

internamento hospitalar originado por situação clínica aguda, recorrência ou descompensação de 

processos crónicos”. (Artigo 13.º do Decreto – lei n.º 101/2006 de 6 de Junho). 

Em termos de objectivos, as unidades de convalescença tem por finalidade estabilizar clínica e 

funcionalmente o utente. São também responsáveis pela avaliação e reabilitação integral da pessoa 

com perda transitória de autonomia, que tenha potencial de reabilitar e que não necessite de 

cuidados hospitalares de agudos. Este tipo de unidades destinam-se a internamentos com duração 

de trinta dias consecutivos e podem coexistir em simultâneo com as unidades de média duração e 

reabilitação. Os utentes das unidades de convalescença são maioritariamente doentes dependentes 

e a necessitar de componente de reabilitação intensiva. São, na sua grande maioria, doentes 

oriundos de serviços, de Medicina Interna, de Oncologia, de Cirurgia, de Ortopedia/traumatologia, de 

Neurologia. 

Pretende-se, com este tipo de unidades, responder a necessidades transitórias, visando maximizar os 

ganhos em saúde, especificamente promovendo a reabilitação e a independência dos utentes, 

contribuindo para a gestão das altas dos Hospitais de agudos, uma vez que se evita a permanência 

desnecessária nos serviços dos Hospitais de agudos e visa-se também a optimizar a utilização de 

unidades de internamento de média duração e longa duração. 

As unidades de convalescença estão sob a direcção de um médico e mais especificamente 

asseguram os seguintes cuidados: 

 Cuidados médicos permanentes 24h/dia; 

 Cuidados de enfermagem permanentes 24h/dia; 

 Exames complementares de diagnóstico, laboratoriais e radiológicos, próprios ou 

contratados; 

 Prescrição e administração de fármacos; 

 Cuidados de fisioterapia, pelos quais se entende permanência de fisioterapeuta em horário 

completo e avaliação por médico fisiatra, pelo menos semanal;  

 Apoio psicossocial pelo que se entende permanência de técnico de intervenção social em 

horário completo;  

 Higiene, conforto e alimentação pelos quais se entende a prestação de serviços hoteleiros 

com apoio de dietista, em tempo parcial;  

 Convívio e lazer pelo que se entende a criação de ambiente motivador da participação social 

dos utentes, cuidadores e voluntários organizados. 
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Unidades de Média Duração e Reabilitação 

A unidade de média duração e reabilitação “é uma unidade de internamento, com espaço físico 

próprio, articulada com o hospital de agudos para a prestação de cuidados clínicos, de reabilitação e 

apoio psicossocial, por situação clínica decorrente de recuperação de um processo agudo ou 

descompensação de processo patológico crónico, a pessoas com perda transitória de autonomia 

potencialmente recuperável”. (Artigo 15.º do Decreto – lei n.º 101/2006 de 6 de Junho). 

A unidade de média duração e reabilitação tem por finalidade a estabilização clínica, a avaliação e a 

reabilitação integral da pessoa em situação de dependência potencialmente recuperável. Este tipo de 

unidades destinam-se a internamentos com duração previsível entre 30 a 90 dias, e podem coexistir 

com as unidades de convalescença e com as de longa duração. Os utilizadores das unidades de 

média duração e reabilitação são doentes oriundos de outras respostas da Rede, de instituições de 

saúde ou de solidariedade e segurança social ou, ainda, do domicílio, que careçam de cuidados 

integrados em regime de internamento, mas não de cuidados tecnologicamente diferenciados. 

Podem, ainda, existir unidades de média duração e reabilitação, com características próprias, 

destinadas a grupos específicos de doentes. O regime de unidade de dia, destina-se a pessoas em 

situação de dependência, cujas condições clínicas e sócio-familiares lhes permitem a permanência no 

domicílio, mediante a prestação de cuidados em regime de dia.  

Pretende-se com este tipo de unidades, evitar a permanência desnecessária em Hospitais de agudos, 

contribuindo para a gestão de altas dos mesmos. Ao mesmo tempo que visam reduzir a utilização 

desnecessária de unidades de internamento de convalescença e de longa duração e promover a 

reabilitação e a independência dos utentes. 

A unidade de média duração e reabilitação é gerida por um técnico da área da saúde ou da área 

psicossocial e assegura: 

 Cuidados médicos diários; 

 Cuidados de enfermagem permanentes; 

 Cuidados de fisioterapia e de terapia ocupacional; 

 Prescrição e administração de fármacos; 

 Apoio psicossocial; 

 Higiene, conforto e alimentação; 

 Convívio e lazer. 

Os cuidados a prestar nas Unidades de Internamento de média duração e reabilitação destinam-se, 

fundamentalmente, à reabilitação, manutenção e apoio social e à rápida reintegração dos seus 

utilizadores no seu meio habitual de vida, em condições da maior autonomia possível. Promovem o 

treino de funções cognitivas, sensoriais, e motoras, ressocialização e actividades socio-ocupacionais. 
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Unidades de Longa Duração e Reabilitação 

A unidade de longa duração e manutenção “é uma unidade de internamento, de carácter temporário 

ou permanente, com espaço físico próprio, para prestar apoio social e cuidados de saúde de 

manutenção a pessoas com doenças ou processos crónicos, com diferentes níveis de dependência e 

que não reúnam condições para serem cuidadas no domicílio”. (Artigo 17.º do Decreto – lei n.º 

101/2006 de 6 de Junho). 

A Unidade de Internamento de Longa Duração e Manutenção tem por finalidade proporcionar 

cuidados que previnam e retardem o agravamento da situação de dependência, favorecendo o 

conforto e a qualidade de vida, por um período de internamento superior a 90 dias consecutivos. 

Pode proporcionar o internamento, por período inferior ao previsto, em situações temporárias, 

decorrentes de dificuldades de apoio familiar ou necessidade de descanso do principal cuidador, até 

90 dias por ano. Os utilizadores das unidades de internamento de longa duração e manutenção são 

doentes, que pela sua situação de dependência, por razões de doença ou de patologias associadas à 

idade necessitam de Cuidados Continuados Integrados. Os doentes são oriundos de outras respostas 

da Rede, de instituições de saúde ou de solidariedade e segurança social ou, ainda, do domicílio. O 

regime de unidade de dia, destina-se a pessoas em situação de dependência, cujas condições 

clínicas e sócio-familiares lhes permitem a permanência no domicílio, mediante a prestação de 

cuidados em regime de dia articulando-se com as equipas móveis existentes na respectiva área 

geográfica. O internamento em longa duração e manutenção pode coexistir com a unidade de 

internamento de média duração 

Pretende-se, com este tipo de unidades, responder a necessidades sociais e de saúde, visando 

maximizar a manutenção de aptidões para actividades de vida diária e em simultâneo facilitar a 

gestão das altas dos Hospitais de agudos e promover a autonomia e a satisfação de necessidades 

sociais dos doentes.  

A unidade de longa duração e manutenção é gerida por um técnico da área de saúde ou da área 

psicossocial e assegura, designadamente: 

 Actividades de manutenção e de estimulação; 

 Cuidados de enfermagem diários; 

 Cuidados médicos; 

 Prescrição e administração de fármacos; 

 Apoio psicossocial; 

 Controlo fisiátrico periódico; 

 Cuidados de fisioterapia e de terapia ocupacional;  

 Animação sócio-cultural; 
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 Higiene, conforto e alimentação;  

 Apoio no desempenho nas actividades da vida diária;  

 Apoio nas actividades instrumentais da vida diária. 

Os cuidados a prestar nas Unidades de Internamento de Longa Duração e Manutenção destinam-se, 

fundamentalmente, à reabilitação, manutenção e apoio social e contemplam a satisfação de 

necessidades e expectativas, bem como a relação com a família e com o meio social de referência. 

 

Unidades de Cuidados Paliativos 

Unidade de Cuidados Paliativos “é uma unidade de internamento, com espaço físico próprio, 

preferentemente localizada num hospital, para acompanhamento, tratamento e supervisão clínica a 

doentes em situação clínica complexa e de sofrimento decorrentes de doença severa e/ ou avançada, 

incurável e progressiva, nos termos do consignado no Programa Nacional de Cuidados Paliativos do 

Plano Nacional de Saúde”. (Artigo 19º do Decreto – lei n.º 101/2006 de 6 de Junho). 

Estas unidades prestam acompanhamento, tratamento e supervisão clínica de doentes em situação 

clínica complexa e de sofrimento decorrente de doença severa e/ou avançada, incurável e 

progressiva. São dirigidas por um médico e asseguram: 

 Cuidados médicos diários; 

 Cuidados de enfermagem permanentes; 

 Exames complementares de diagnóstico, laboratoriais e radiológicos, próprios ou 

contratados; 

 Prescrição e administração de fármacos; 

 Cuidados de fisioterapia; 

 Consulta, acompanhamento e avaliação de doentes internados em outros serviços ou 

unidades; 

 Acompanhamento e apoio psicossocial e espiritual; 

 Actividades de manutenção; 

 Higiene, conforto e alimentação; 

 Convívio e lazer. 

 

 

Unidades de Dia e Promoção da Autonomia 

A unidade de dia e promoção de autonomia presta cuidados integrados de suporte, de promoção 

de autonomia e apoio social, em regime de ambulatório, a pessoas com diferentes níveis de 

dependência que não reúnam condições para ser cuidadas no domicílio. (Artigo 21º do Decreto – lei 

n.º 101/2006 de 6 de Junho). 
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Este tipo de unidades articulam o seu funcionamento com outras unidades da Rede ou com respostas 

sociais já existentes. Tem um funcionamento assegurado oito horas por dia, pelo menos nos dias 

úteis, garantindo os seguintes cuidados: 

 Actividades de manutenção e de estimulação; 

 Cuidados médicos; 

 Cuidados de enfermagem periódicos; 

 Controlo fisiátrico periódico; 

 Apoio psicossocial; 

 Animação sócio-cultural; 

 Alimentação; 

 Higiene pessoal, quando necessária. 

 

 

Equipas Domiciliárias – Equipas de Cuidados Continuados Integrados 

 A ECCI é uma equipa multidisciplinar da responsabilidade dos cuidados de saúde primários e das 

entidades de apoio social, que presta serviços domiciliários, decorrentes da avaliação integral, de 

cuidados médicos, de enfermagem, de reabilitação, e de apoio social, ou outros, a pessoas em 

situação de dependência funcional, doença terminal, ou em processo de convalescença cuja situação 

não requer internamento mas que não podem deslocar-se do domicílio. (Artigo 27º do Decreto – lei 

n.º 101/2006 de 6 de Junho). 

A ECCI articula a sua intervenção com o centro de saúde e com a entidade que presta apoio social 

no sentido de realizar a avaliação integral dos utentes, anteriormente referida. Esta equipa apoia-se 

nos recursos locais disponíveis, no âmbito de cada centro de saúde, e com os serviços comunitários, 

nomeadamente com as autarquias locais.  

A ECCI assegura os seguintes cuidados: 

 Cuidados domiciliários de enfermagem e médicos de natureza preventiva, curativa, 

reabilitadora e acções paliativas, devendo as visitas dos clínicos ser programadas e 

regulares, e ter por base as necessidades clínicas detectadas pela equipa; 

 Cuidados de fisioterapia; 

 Apoio psicossocial e ocupacional envolvendo os familiares e outros prestadores de cuidados; 

 Educação para a saúde aos doentes, familiares e cuidadores; 

 Apoio na satisfação das necessidades básicas; 

 Apoio no desempenho das actividades de vida diária; 

 Apoio nas actividades instrumentais da vida diária; 

 Coordenação e gestão de casos com outros recursos de saúde e sociais.  
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3.5- Financiamento da RNCCI 

“O financiamento das unidades e equipas da Rede depende das condições de funcionamento das 

respostas, obedece ao princípio da diversificação das fontes de financiamento e da adequação 

selectiva mediante modelo de financiamento próprio, a aprovar por portaria dos Ministros de Estado e 

das Finanças, do Trabalho e da Solidariedade Social e da Saúde”. (Artigo 46.º do Decreto – lei n.º 

101/2006 de 6 de Junho). 

O modelo de financiamento da Rede os encargos decorrentes do funcionamento das respostas 

existentes, são repartidos pelos sectores da saúde e da segurança social, mediante a tipologia dos 

cuidados ministrados. 

Neste sentido, cabe ao Ministério da Saúde a responsabilidade de financiar as unidades de 

convalescença e de paliativos, as equipas de gestão de altas, e as infra-hospitalares de suporte em 

cuidados paliativos, e as equipas domiciliárias de suporte em cuidados paliativos. 

Por outro lado, as unidades de média duração e reabilitação, e de longa duração e manutenção, as 

unidades de dia e as equipas prestadoras de cuidados continuados integrados, ficam financeiramente 

sob a responsabilidade dos dois sectores, consoante a natureza dos cuidados prestados. 

Importa referir que o financiamento das diferentes unidades e equipas da Rede deve ser diferenciado 

através de um centro de custos próprio para cada tipo de serviços. Assim sendo, os encargos 

relativos a cuidados continuados de saúde fazem parte do orçamento das respectivas administrações 

gerais de saúde onde esteja integrado o utente. No caso dos encargos relacionados com apoio 

social, estes são da responsabilidade do Ministério do Trabalho e de Solidariedade Social. 

Por último, uma parte dos encargos recai sobre o utente. O internamento em unidades de média 

duração e reabilitação e de longa duração e manutenção, nas unidades de dia e promoção da 

autonomia bem como as equipas de cuidados continuados da Rede, são comparticipadas pela 

pessoas em situação de dependência, em função dos seus rendimentos ou dos rendimentos dos seu 

agregado familiar. 

 

 

Síntese: 

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados é um projecto recente, inovador e que está em 

plena ascensão, prevendo-se que esteja em pleno funcionamento no ano de 2016. A RNCCI destina-

se a prestar apoio a pessoas que se encontrem em situação de dependência, independentemente da 
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sua idade, embora a maioria da população abrangida seja idosa, uma vez que é a população que 

maiores carências apresenta.  

A RNNCI está organizada segundo diferentes tipologias, por forma a permitir abranger o maior 

número de carências possível, pretende-se criar um serviço não apenas de saúde mas que englobe 

em simultâneo apoio social, não só ao utente como também à sua família. As diferentes tipologias 

visam prestar um serviço eficiente, não descurando dos cuidados de saúde, mas que tenha presente 

um apoio humanizado envolvendo o utente e a sua família. Os cuidados prestados são centrados no 

utente, as expectativas e as suas preferências são tidas em conta em todo o processo, assim como 

as da sua família. Faz parte do próprio espírito das unidades, envolver a família e ou o cuidador 

informal, para que utente e família estejam devidamente preparados para puderem prestar os 

cuidados necessários após a alta dos utentes.  

Este projecto consiste numa forma de tentar colmatar a ausência de respostas existentes no nosso 

país a pessoas que se encontrem em situação de dependência, ao mesmo tempo que é um método 

que permite “desbloquear” os hospitais de agudos, que são essenciais para casos de agudizações. 

Deste modo, penso estarmos perante um projecto que apesar de ainda ter algumas lacunas, muito 

em parte pelo facto de ser recente, que futuramente pode vir a garantir um leque de respostas 

essências às características da nossa população.  
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Capitulo IV – O Papel da Intervenção Social na RNCCI 
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1 – A Politica Social e a Politica de Saúde   

 Penso que nesta fase, uma vez que este trabalho constitui um projecto de mestrado em Politica 

Social, é pertinente estabelecer uma ligação entre o que tem vindo a ser abordado ao longo do 

trabalho e a Politica Social que nos é tão grata. 

Neste sentido, interessa termos presente o que é a Politica Social. Segundo o Sr. Professor Manuel 

Pinto nas aulas de Instituições de Assistência, a Politica Social define-se como “um conjunto coerente 

de medidas adaptadas ao nível de uma colectividade e apoiadas numa escolha e emprego de meios 

adequados, tendo em vista melhorar ou promover a mudança das condições de vida material e 

cultural da população, em conformidade com as exigências da pessoa humana e considerando a 

dinâmica da consciência de direitos sociais e as condições económicas e politicas existentes em cada 

país em cada momento.” 

Por sua vez, a Politica de Saúde pode ser definida como “um conjunto de opções fundamentais em 

que se estabelece o carácter público, ou não da responsabilidade pela saúde da população e o 

correspondente grau de universalidade (para todos os grupos beneficiados), de integralidade e de 

equidade (extensão dos cuidados e seu acesso), de gratuidade (total, parcial), de planificação 

(elaboração dos esquemas e programas de actividades, avaliação de resultados) e modalidades de 

trabalho a efectuar pelos serviços de saúde. A Politica de Saúde, como parte integrante da política 

geral do país, deve procurar que seja garantido a todos o direito à saúde e fomentado o dever da 

cooperação na sua segurança e promoção social, tanto no que se refere aos indivíduos como às 

comunidades.” (Ferreira, 1988, p.23 e 24). 

Ao analisarmos ambos os conceitos e se tivermos em mente os princípios e objectivos preconizados 

pela RNCCI, podemos perceber que o projecto da rede vai ao encontro daquilo que é defendido pelas 

duas politicas. Desta forma, comprova-se mais uma vez que as questões relacionadas com a saúde 

devem ser, cada vez mais, vistas como problemas globais que têm consequências directas em todos 

os aspectos da vida das pessoas, e que por isso se torna necessária a integração de diferentes áreas 

na resolução desses problemas, exigindo a complementaridade e multidisciplinaridade entre áreas. 

Assim sendo as politicas de saúde e as politicas sociais andam de mãos dadas na preconização de 

mais e melhor saúde para os indivíduos, cada uma com as suas especificidades e trabalhando de 

forma integrada visam promover a melhoria das condições de saúde e vida, de uma forma mais 

global. 

 

2- O papel dos Assistentes Sociais da Saúde na RNCCI  

Desde o inicio do século XX os assistentes sociais passaram a integrar as equipas dos serviços de 

saúde, com o aparecimento da RNCCI é lhes agora exigido que se vocacionem especificamente para 
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o atendimento das populações beneficiárias dos serviços da RNCCI e se capacitem para o fazer no 

enquadramento organizacional e institucional que a mesma proporciona.  

 

Dentro do modelo de cuidados continuados integrados, a missão essencial destes profissionais passa 

em grande parte por enfatizar a relevância e a centralidade dos factores psicossociais, enquanto 

determinantes ou favorecedores do tratamento, da reabilitação, da readaptação e da reintegração dos 

doentes nos ambientes sociais que mais se lhes adequam e favorecem o desenvolvimento de todas 

as suas potencialidades.  

Segundo o Manual de Boas Práticas para os Assistentes Sociais da Saúde na RNCCI o desempenho 

dos assistentes sociais no campo da saúde apresenta configurações distintas em função da sua 

inserção no sistema de saúde. De um modo geral e independentemente dos diferentes contextos de 

intervenção, cabe ao assistente social da saúde trabalhar: 

 Na avaliação dos factores psicossociais que possam interferir na saúde de pessoas, grupos e 

comunidades, em especial em situações identificadas como de risco e vulnerabilidade; 

 Na avaliação dos factores psicossociais a envolvidos no tratamento da doença e reabilitação; 

 Na intervenção psicossocial a nível individual, familiar e grupal; 

 No aconselhamento e intervenção em situações de crise por motivos médicos e/ou sociais; 

 Na promoção da prestação de serviços de qualidade centrados no doente e baseados em 

parcerias com o doente, família e cuidadores informais; 

 Na advocacia social em favor do doente e família; 

 Na avaliação e criação de recursos sociais nas comunidades locais de referência; 

 Na definição e realização de programas de prevenção e promoção de saúde e de intervenção 

comunitária; 

 Na educação e informação em saúde; 

 Na mobilização, organização e coordenação das entidades e actores sociais relevantes para 

a prestação de cuidados de saúde e sociais. 

 

É importante fazer referência a que a dimensão psicossocial deve ser entendida como reportando-se 

aos factores de ordem económica, social, cultural e espiritual, e aos aspectos de ordem psicológica 

que influenciam a situação de saúde e/ou interferem na doença e no processo de cura, reabilitação, 

readaptação e reintegração sócio familiar e profissional ou escolar do doente. 

Neste sentido, e com base no que é preconizado no Manual de Boas Práticas para os Assistentes 

Sociais da Saúde na RNCCI, as finalidades da sua acção neste projecto centram-se em garantir o 

adequado acolhimento e integração dos doentes e dos seus familiares nos serviços prestados pela 

rede. Para isso o assistente social deve: 
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 Fomentar a prestação integral e integrada dos cuidados, assegurando o acompanhamento e 

o cumprimento do plano individual de cuidados flexível, contínuo e articulado; 

 Promover a manutenção, o reforço ou o restabelecimento das relações interpessoais do 

doente com a equipa, a família e as redes de sociabilidades; 

 Assegurar o apoio material e o suporte emocional à família; 

 Potenciar a reinserção social do doente no seu meio habitual de vida, com qualidade e 

suporte adequados; 

  Contribuir para a efectividade dos cuidados e eficácia dos serviços prestados pelas 

instituições do Serviço Nacional de Saúde; 

 Motivar ou incentivar doentes, ex-doentes, familiares ou outros para a organização de acções 

de auto-ajuda e/ou voluntariado; 

 Potenciar a consciencialização dos cidadãos sobre as necessidades e as responsabilidades 

na saúde e na doença e fomentar a sua capacitação para uma participação activa na 

melhoria dos serviços e dos cuidados.  

 

Desta forma, pode-se afirmar que o assistente social da saúde é em simultâneo, facilitador da 

integração de doentes e famílias; é gestor de caso monitorizando a continuidade, integralidade e 

qualidade dos cuidados; é mediador e fomentador das redes de suporte social; é provedor e 

conselheiro da família; é promotor da qualidade e humanização dos cuidados e serviços; é mediador 

da prestação de bens e serviços ao doente e família; é dinamizador de indivíduos e organizador de 

grupos e por fim é também capacitador de populações e organizador de comunidades.  

 

2.1- Desempenho nas Unidades de Internamento 

No Manual de Boas Práticas para os Assistentes Sociais da Saúde na RNCCI são abordadas as 

práticas que os técnicos devem desenvolver em cada uma das tipologias de serviços existentes na 

rede, no entanto, e uma vez que este estudo se centra numa unidade de internamento, vão apenas 

ser referidas de seguida, as práticas que devem fazer parte da intervenção em qualquer um dos tipos 

de internamentos existentes na RNCCI. 

A intervenção dos assistentes sociais nos serviços de internamento centram-se na dimensão 

psicossocial do adoecer e do estar doente, por isso visa, essencialmente, a humanização e a 

qualidade dos cuidados, a satisfação dos doentes e famílias, e ainda a rentabilização dos recursos de 

saúde e sociais próprios a cada unidade de internamento. 

Mais especificamente, os técnicos trabalham directamente em quatro momentos metodológicos 

durante o internamento dos doentes. São eles o acolhimento, a elaboração do plano individual de 

cuidados, o acompanhamento psicossocial e a preparação da continuidade dos cuidados.  
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 Acolhimento 

Esta é a primeira prática que se desenvolve na unidade a quando da entrada do doente e na 

qual o assistente social intervém. Por norma e sempre que possível o acolhimento é feito com 

o doente e com a família. 

 

Nesta fase é importante que se desenvolva algum suporte emocional face à identificação e 

interpretação do doente e/ou família de perdas sofridas, tentando-se facilitar a aceitação e a 

capacitação dos envolvidos para a superação dessas mesmas perdas. É o momento em que 

deve haver um apoio à integração do doente e/ou da família na unidade de internamento, 

prestando informações, nomeadamente sobre direitos e deveres, normas de funcionamento, 

rotinas da unidade, visita às instalações, apresentação das equipas técnicas e quando 

possível dos restantes doentes.  

 

É importante que logo nesta primeira abordagem ao caso, se faça uma gestão de 

expectativas, nomeadamente quanto ao tempo de internamento; aos benefícios disponíveis 

e às condições de vida após o internamento tendo em vista a preparação da alta.  

 

O apoio à adaptação à situação de doença e/ou dependência do doente é outra das 

práticas a desenvolver no acolhimento, importa esclarecer e disponibilizar informações sobre 

os direitos sociais existentes, tais como: subsídios de doença; isenções; acompanhamentos; 

transportes, alimentação e etc. 

 

 O acolhimento é um momento essencial para recolha de informação, informação essa que 

pode ser pertinente para a preparação da alta e a continuidade dos cuidados, por exemplo: a 

nacionalidade; a situação profissional ou escolar; o local de residência; os tipos de apoio de 

que já beneficiava antes do internamento; condições de habitabilidade, etc.  

 

Após o acolhimento o técnico deve conseguir fazer uma análise preliminar da situação e os 

factores de rico existentes, podendo para isso recolher referências junto dos restantes 

membros da equipa ou da rede de apoio. 

 

 Plano Individual de Cuidados 

O Plano Individual de Cuidados constitui um instrumento extremamente importante para o 

desenvolvimento dos cuidados. Este plano é elaborado logo após a admissão do doente na 

unidade, e é preparado com o utente, com a família e com a equipa técnica. Em reunião de 

equipa onde a família pode e deve estar presente, partilham-se as informações de âmbito 

clínico e psicossocial recolhidas anteriormente, para que se possam ter em consideração as 

especificidades psicossociais do doente e família na elaboração e gestão do plano de 

cuidados. Nesta reunião é decidido o plano de cuidados e tratamento que estão previstos 
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para o doente, sempre que possível com a integração e a confirmação da vontade do doente 

e da família.  

 

Na elaboração do plano individual de cuidados são identificados os problemas e as 

necessidades do doente, assim como o plano de intervenção e os objectivos que se 

pretendem atingir, para além dos tempo previstos e a calendarização das avaliações a 

realizar.  

 

Este instrumento, permite que equipa, doente e família, tenham conhecimento global da 

situação do doente e o tipo de intervenção que se vai realizar para que os objectivos de 

reabilitação possam ser atingidos. 

 

 Acompanhamento Psicossocial 

Cabe ao assistente social de saúde prestar atenção e acompanhamento junto do doente e da 

sua família, no processo de tratamento, reabilitação, readaptação e reintegração social, 

prestando para isso: 

 

-Suporte emocional ao doente e/ou família, permitindo ou facilitando a expressão dos 

sentimentos e receios suscitados pela doença, pelo tratamento e as suas consequências ou 

pela previsão da morte; 

 

-Suporte ao doente e/ou família, ajudando a enfrentar as mudanças provocadas pela doença 

e/ou tratamento nos diversos níveis da vida do doente e daqueles que se envolvem 

directamente nos seus cuidados; 

-Suporte ao doente e/ou família do desenvolvimento de coesão familiar, na gestão de 

conflitos, na redistribuição de papéis, na selecção da estratégia, na melhoria da comunicação 

e na prevenção de exclusão do doente no seu sistema familiar; 

-Incentivo e estimulo à adesão ao ensino/aprendizagem, tanto do doente como da família, 

tendo em conta a continuidade dos cuidados; 

-Capacitação do doente e/ou família para a gestão eficaz da doença, nomeadamente na 

maximização dos recursos pessoais e comunitários e na integração dos cuidados; 

-Exercício de advocacia em favor do doente e família relativamente ao acesso a prestações 

sociais e/ou serviços; 

-Incentivo à reinserção profissional ou escolar do doente e/ou à promoção da sua 

participação em actividades ocupacionais adaptadas ao seu estado de saúde; 
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-Orientação dos doentes e familiares para serviços de apoio especializado, nomeadamente 

jurídico, psiquiátrico ou outros; 

-Preparação para a morte e apoio no luto, quando apropriado.  

 

 Preparação da Continuidade dos Cuidados 

Esta fase centra-se sobretudo no planeamento da alta e da continuidade dos cuidados, este 

planeamento é feito entre a equipa o doente e/ou familiar cuidador, e com o assistente social 

e o doente e/ou familiar cuidador.  

O objectivo é preparar/capacitar doente e/ou familiar cuidador para o pós alta, procura-se 

encontrar forma de garantir uma alta protegida para o doente. O planeamento feito entre a 

equipa, o doente e/ou cuidador visa essencialmente três aspectos: 

 Identificar as necessidades de ordem médica, de enfermagem, de nutrição, de reabilitação, 

de realização de AVD’s e outras, bem como das dimensões psicossociais individuais e 

familiares existentes (económicas, emocionais, profissionais, etc.) decorrentes da situação de 

doença e/ou dependência e da necessidade de continuidade dos cuidados.  

Negociar com o doente e com o familiar cuidador para a elaboração do plano individual de 

cuidados e a organização da prestação dos mesmos, isto passa por estabelecer metas e 

identificar actores profissionais e institucionais da prestação dos cuidados ou serviços. E 

ainda identificar o elemento da equipa que será referenciado como o elemento de ligação 

entre doente/familiar cuidador e a equipa terapêutica, se necessário.  

No que respeita ao planeamento feito entre o assistente social e o doente/familiar cuidador, 

aquilo que se pretende passa por, verificar a existência dos equipamentos necessários à 

transferência segura do doente, e quando necessário a capacitação ou treino para o seu uso.  

Por outro lado, verificar o entendimento feito pelo doente e/ou familiar cuidador do plano de 

cuidados, principalmente se estiverem presentes serviços médicos prestados por distintas 

especialidades médicas ou instituições.  

Facilitar ao doente e/ou cuidador a elaboração de notas escritas sobre o plano, 

nomeadamente sobre os vários profissionais, equipas, instituições ou materiais que vai ter de 

ir contactando ou procurando durante o percurso de prestação de cuidados. 

 Lembrar o doente e/ou o cuidador que o plano não é rígido, mas flexível e que mudará com 

o evoluir das condições do doente e do funcionamento dos serviços, tendo por isso de ir 

sendo actualizado. Lembrar ainda, que podem sempre pedir esclarecimentos ou outros 

apoios. 
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Para além deste planeamento da alta, é função do assistente social elaborar o relatório social que 

posteriormente constará no processo de saída do utente. Importa ainda referir que a entrega 

personalizada do caso ao assistente social da equipa que continuará a prestação de cuidados é o 

procedimento que melhor potencia o trabalho já realizado e que garante uma continuidade mais 

eficaz dos cuidados. 

No seguimento dos textos anteriores, penso ser pertinente fazer referência a dois aspectos. Nos 

restantes capítulos deste trabalho sempre falei das pessoas que beneficiam de cuidados como sendo 

utentes, neste capítulo não o fiz, uma vez que me baseei no Manual de Boas Práticas para os 

Assistentes Sociais da Saúde na RNCCI, onde os utentes são identificados como doentes. Para além 

deste reparo, gostaria de referir que falar em familiar cuidador, não me parece o termo mais correcto, 

por vezes acontece que o cuidador não é membro da família, parece-me que o termo cuidador 

informal é mais adequado, no entanto o mesmo manual fala apenas em familiar cuidador, e por isso 

usei o termo nos textos anteriores. 

 

 

Síntese: 

Tendo em conta os objectivos preconizados pela RNCCI, no sentido de apoiar globalmente e de 

forma contínua utente e família, o Serviço Social desempenha um papel fundamental. A função do 

assistente social com cada utente inicia-se ainda antes de ser dada a entrada do utente na unidade e 

só termina após a alta. Cabe ao técnico de serviço social conhecer o historial do utente e da sua 

família, para puder prestar um apoio adequando às suas reais necessidades. 

Para além disso é o assistente social que na maioria dos casos é elo de ligação entre a unidade, a 

equipa e a família, esclarecendo duvidas, apoiando nas tomadas de decisão e na procura de 

respostas para o pós alta. E é na preparação do após alta que o técnico se depara com maiores 

dificuldades, infelizmente não existem respostas suficientes e atempadas quer nas estruturas 

existentes quer nas novas respostas em construção pela rede, que garantam uma alta protegida a 

todos os utentes. Muitas das vezes o trabalho conseguido na unidade acaba por se perder por não se 

conseguir garantir a continuidade dos cuidados, e as famílias nem sempre conseguem assegurar 

essa continuidade, e quando conseguem deparam-se com inúmeras dificuldades.  

Neste sentido, o assistente social vê-se impossibilitado de desempenhar a sua função da forma como 

gostaria, não por falta de tentativas, mas pela inexistência de respostas adequadas. A ausência de 

estruturas que permitam garantir a continuidade de cuidados é sem dúvida o maior constrangimento 

com que o assistente social se depara no terreno actualmente.  

 

 



Cuidados Continuados Integrados: Estudo De Um Caso 
Nélia Branco 

 

 
 

54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

Parte III – Estudo de um Caso 
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                 Capitulo V – O Concelho de Estremoz: o contexto 
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1- Enquadramento histórico-geográfico do concelho 

O concelho de Estremoz situa-se na região do Alentejo, Sub-região do Alentejo Central, mais 

precisamente no distrito de Évora, numa região denominada por Zona dos Mármores. Este concelho 

ocupa uma área total de 514 Km2 e tem uma população de 14 500 habitantes, (30 hab/Km2). A 

cidade de Estremoz é a sede de município com 7 682 habitantes, segundo dados do INE em 2009. 

Este concelho goza de uma localização geográfica privilegiada, posicionado no cruzamento das 

ligações rodoviárias: Lisboa-Madrid e Faro-Guarda. A Norte e delimitado pelos concelhos de Sousel, 

Fronteira e Monforte. Já a Sul é delimitado pelos concelhos de Évora e Redondo, a Nascente pelos 

de Borba e Monforte e a Poente pelos de Arraiolos e Évora.  

Figura n.º 8 - Mapa da localização territorial do concelho de Estremoz 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site da Câmara Municipal de Estremoz, 2009. 

 

O concelho e constituído por 13 freguesias, sendo que duas são urbanas – Santo André e Santa 

Maria – e as onze restantes são rurais: Arcos, Evoramonte, Glória, S. Bento do Ameixial, S. Bento do 

Cortiço, S. Bento de Ana Loura, S. Domingos de Ana Loura, Santo Estêvão, S. Lourenço de 

Mamporcão, Veiros e Santa Vitória do Ameixial. (Site da Câmara Municipal de Estremoz, 2009). 
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Figura n.º 9 - Mapa da constituição do concelho de Estremoz 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site da Câmara Municipal de Estremoz, 2009. 

Em relação às dimensões das varias freguesias, tal como e visível no mapa acima apresentado, a 

maior é a Freguesia de Evoramonte com uma área total de 99.5km2 e a mais pequena é a freguesia 

urbana de St. André com 0.6km2. Já em termos populacionais a maior é St. Maria com 6 033 

habitantes e a menos habitada é São Bento de Ana Loura com 46 habitantes. Anuário Estatístico da 

Região do Alentejo (2007). 

No que respeita à ocupação dos solos, predomina a cultura extensiva e de sequeiro. As culturas 

com mais relevância são a vinha, os cereais e a floresta. Esta última divide-se em montado de sobro 

e azevinho, pinhal, eucaliptal e matos incultos.  

Além da agricultura, existe uma pequena área de solos que é ocupada por pedreiras de extracção de 

mármore. A vinha tem vindo a substituir a cultura dos cereais, contando-se em Estremoz cerca de 

vinte Adegas. 

Sendo os solos ocupados maioritariamente por explorações agrícolas e pedreiras, as principais 

actividades económicas do concelho estão relacionadas com as actividades agrícolas (vinho e 

horticultura) e a indústria extractiva do mármore. Existe ainda uma parte, ainda pequena, da 

população a trabalhar no sector indústria e dos serviços, mas há uma tendência para crescimento. 

Tem se verificado ao longo do tempo que estes dois sectores têm vindo a crescer e a solidificar-se.  

 Segundo a Wikipedia, em termos históricos o concelho de Estremoz foi palco de diversos 

acontecimentos que marcam a história de Portugal. Exemplo disso e o Paço Real do Castelo de 

Estremoz, construído por D. Dinis, local onde em 1336, viria a falecer a Rainha Santa Isabel. 
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Estremoz foi também palco das reuniões de corte, nos reinados de D. João I e de D. Afonso V, e em 

1497, D. Manuel entregou aqui, a Vasco da Gama, o comando da esquadra que o levou à Índia. Esta 

utilização, como aquartelamento de tropas, viria a verificar-se também durante a Guerra da 

Restauração, de onde as tropas partiram para diversas batalhas travadas nos anos que se seguiram 

à Declaração de Independência, em 1640. Na Freguesia de St. Vitória do Ameixial, travou-se em 

1663 a célebre Batalha do Ameixial, uma das mais importantes batalhas da Restauração da 

Independência de Portugal.  

Foi também, o Castelo de Estremoz, o quartel-general de D. Nuno Álvares Pereira, patrono da 

Infantaria, que comandou as tropas Portuguesas nas emblemáticas Batalhas dos Atoleiros e de 

Aljubarrota, em 1834, frente às tropas de Castela e cujas vitórias viriam a consolidar a Independência 

Portuguesa.  

Por sua vez em Evoramonte, no dia 26 de Maio de 1834, foi assinada a Convenção de Evoramonte 

pondo termo à Guerra Civil (1832-34), entre Absolutistas e Liberais. 

 

2- Breve aproximação demográfica 

 

Após a caracterização geográfica e histórica do concelho de Estremoz, neste ponto específico do 

estudo, iremos elaborar a caracterização demográfica do mesmo. Nesse sentido, vamos centrar-nos 

em alguns parâmetros que consideramos mais relevantes para conhecermos a população e a forma 

como tem vindo a evoluir nas últimas décadas. Deste modo, iremos atentar sobre a estrutura etária, o 

crescimento natural e efectivo, a natalidade e a mortalidade, o envelhecimento e os índices de 

dependência. Para tal foram recolhidos dados referentes aos anos de 2008, 2001 e 1991, 

actualizados pelo INE em 2009. 

 

2.1- Estrutura Etária 

A par do que se verifica um pouco por todo o Alentejo, também o concelho de Estremoz apresenta 

uma população visivelmente envelhecida. Ao analisarmos de um modo geral o quadro seguinte, com 

dados referentes a população residente no município, podemos perceber qual o número de 

habitantes segundo o grupo etário que se verifica no concelho. 
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Figura n.º 10 - População residente no município, segundo o grupo etário 

Fonte: INE, 2009, Elaboração própria.  

Ao analisarmos o quadro anterior, podemos perceber que o número total de habitantes tem vindo a 

sofrer uma diminuição, em 1991 o concelho de Estremoz contava com mais de 15 000 habitantes, 

sendo que num espaço inferior a duas décadas a população diminuiu para 14 500 habitantes. 

Podemos também constatar que a maioria dos habitantes se encontram na faixa etária entre os 25-64 

anos, e os 65 e mais anos, sendo que o número de Homens e Mulheres entre os 25-64 anos tem 

vindo a diminuir, em 1991 eram 7 601 e em 2008 eram 7 209.  

Contrariamente a estes dados, o número de habitantes com 65 e mais anos tem vindo a aumentar, 

uma vez que em 1991 era 3 222 e em 2008 passaram a ser 4 060 habitantes. Estes dados, partirem-

nos concluir que a população de Estremoz enquadra-se na tendência nacional de envelhecimento 

demográfico, sobretudo se atentarmos para o facto de que o número de Homens e Mulheres com 

idades entre os 0-14 anos e os 15-24 anos, diminuíram gradualmente entre 1991 e 2008, passando 

de 2 223 para 1 772, e de 2 001 para 1 459 respectivamente. 

 

Figura n.º 11 - População residente no município, segundo o sexo e o grupo etário 

Fonte: INE, 2009, elaboração própria. 

 

 

Número Total de Homens e Mulheres em 2008, 2001 e 1991 

Ano Total 0-14 Anos 15-24 Anos 25-64 Anos 
65 e mais 

anos 

2008 14 500 1 772 1 459 7 209 4 060 

2001 15 314 2 008 1 746 7 503 4 067 

1991 15 048 2 223 2 001 7 601 3 222 

Numero Total de Homens em 2008, 2001, 1991 Numero Total de Mulheres em 2008, 2001, 1991 

Ano Total 
0-14 

Anos 

15-24 

Anos 

25-64 

Anos 

65 e 

mais 

anos 

Ano Total 
0-14 

Anos 

15-24 

Anos 

25-64 

Anos 

65 e 

mais 

anos 

2008 7 013 916 753 3 616 1 728 2008 7 487 856 706 3 593 2 332 

2001 7 365 1 025 908 3 635 1 803 2001 7 949 983 838 3 868 2 264 

1991 7 204 1 117 1 023 3 626 1 438 1991 7 844 1 106 978 3 975 1 784 
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O quadro acima apresentado permite-nos reflectir sobre o número de Homens e Mulheres que 

residem no concelho, segundo a sua idade.  

 

Se analisarmos os dados relativos aos Homens, podemos perceber que houve uma diminuição no 

número total de Homens entre 1991 e 2008, passando de 7 204 para 7 013. Deste total a maioria 

encontram-se na faixa etária dos 25 aos 64 anos, sendo esta a faixa onde os valores se encontram 

mais estáveis, entre 3 626 Homens em 1991 e os 3 616 Homens em 2008. Mais uma vez, é possível 

verificar que os dados sofrem maiores oscilações nas idades mais jovens, verificando-se uma 

diminuição dos Homens com idade entre os 0-14 anos e os 15-24 anos, alterando-se de 1 117 em 

1991 para 916 em 2008, e de 1 023 em 1991 para 753 em 2008, respectivamente. Pelo contrário, 

podemos perceber que o número de Homens com mais de 65 anos aumentou de 1 438 em 1991 para 

1728 em 2008, sendo esta a única faixa etária onde se verifica um aumento do número de Homens 

entre 1991 e 2008. 

 

No que respeita aos dados relativos às Mulheres, é perceptível uma diminuição no número total de 

Mulheres entre 1991 e 2008, passando de 7 844 para 7 487. Tal como se verificou nos dados 

relativos aos Homens, também a maioria das Mulheres concentra-se na faixa etária entre os 24-64 

anos, sendo que se verifica uma diminuição do número de mulheres nesta faixa, de 3 975 em 1991 

para 3 593 em 2008. Também no caso das Mulheres se verifica uma diminuição gradual do seu 

número entre os 0-14 anos e os 15-24 anos. Não surpreende que novamente se constate que a única 

faixa etária que sofreu um aumento relativamente ao número de Mulheres, seja a faixa etária 

correspondente aos 65 e mais anos. É nesta faixa que se concentra o maior aumento de Mulheres, 

sendo que em 1991 eram 1 784 e que em 2008 passaram a ser 2 332.  

 

A análise feita permite-nos concluir novamente, que a faixa etária dos 65 e mais anos é a faixa que 

maiores aumentos tem vindo a evidenciar, em ambos os sexos, mas sobretudo no caso das 

Mulheres. Assim o concelho de Estremoz, tem visto a sua população envelhecer gradualmente, 

sobretudo no caso das Mulheres, o que certamente se relaciona com o facto de representarem a 

maioria. Para além disso, uma vez que a faixa etária em que se concentram mais Homens e mais 

Mulheres é entre os 25-64 anos, isto significa que brevemente o número de Homens e Mulheres com 

65 e mais anos irá aumentar significativamente no concelho. 
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2.2- Crescimento Efectivo e Natural, Natalidade e Mortalidade 

Figura n.º 12 - Taxas de natalidade, de mortalidade e de crescimento   

Fonte: INE, 2009, elaboração própria. 

Fazendo uma breve análise do quadro anterior, podemos constatar que o crescimento efectivo da 

população residente no concelho de Estremoz, denota uma tendência de redução gradual. Disso é 

prova a diminuição da Taxa Bruta de Natalidade, que passou de 7,80 em 2001 para 7,70 em 2008 e o 

aumento da Taxa Bruta de Mortalidade, que apresentava valores de 14,80 em 2001 e passou para 

15,10 em 2008. O que vai ao encontro dos dados fornecidos pelos quadros analisados anteriormente, 

uma vez que a população jovem tem vindo a diminuir (existem menos nascimentos) e os números 

referentes a mortalidade tem vindo a aumentar, uma vez que o concelho apresenta uma população 

cada vez mais envelhecida. 

 

2.3- Índices de Envelhecimento e Dependência 

Figura n.º 13 - Índices de envelhecimento, de dependência e de longevidade   

Fonte: INE, 2009, elaboração própria. 

Neste ultimo quadro, estão representados os Índices de Envelhecimento, de Longevidade, de 

Dependência de Idosos e por fim de Dependência Total no concelho. 

De acordo com os dados apresentados, podemos perceber facilmente que existe em todos eles um 

aumento gradual entre 1991 e 2008. O Índice de Envelhecimento sofreu um aumento de 144,90 em 

1991 para 229,10 em 2008. Por sua vez, O Índice de Longevidade também ele aumentou mais de 

10% entre 1991 e 2008, o que significa que não só a população do concelho tem cada vez mais 

pessoas idosas, como que a esperança média de vida desta população tem vindo a aumentar.   

 

 
Ano 

Taxa Bruta de 

Natalidade 

(‰) 

Taxa Bruta de 

Mortalidade 

(‰) 

Taxa de 

Crescimento 

Efectivo 

(%) 

Taxa de 

Crescimento Natural 

(%) 

2008 7,70 15,10 - 1,08 - 0,74 

2001 7,80 14,80 - 1,18 - 0,70 

1991     

 

 
Ano 

Índice de 

Envelhecimento 

(nº) 

Índice de 

Longevidade 

(%) 

Índice de 

Dependência de 

Idosos 

(nº) 

Índice de 

Dependência 

Total 

(nº) 

2008 229,10 51,60 46,80 67,30 

2001 202,50 41,70 44 65,70 

1991 144,90 40,70 36,60 56,70 
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Estes dados têm consequências directas nos Índices de Dependência de Idosos e de Dependência 

Total, uma vez que existem mais idosos e estes apresentam idades cada vez mais avançadas, é 

normal que estes índices apresentem valores que tendem gradualmente a aumentar, tal como é 

visível pelos dados presentes no quadro. 

 

 

Síntese: 

Tendo em conta os dados apresentados sobre o concelho, assim como as estimativas realizadas a 

nível nacional, podemos afirmar que o Município de Estremoz se enquadra na tendência gradual de 

envelhecimento demográfico, tal como acontece na maioria dos países desenvolvidos nas ultimas 

décadas.  

Estremoz é um concelho com uma população cada vez mais envelhecida, com um total de jovens 

com idades compreendidas entre os 15-24 anos cada vez menor, resultado da necessidade de 

procurar melhores oportunidades de vida nos grandes centros, e do reduzido número de nascimentos 

ocorridos. Assim o concelho conta com uma população com idades concentradas sobretudo entre os 

25-64 anos, mas que tem vindo a assistir a um aumento significativo do número de pessoas com 65 e 

mais anos, sendo esta a faixa etária que maiores aumentos têm apresentado, principalmente no que 

respeita ao sexo feminino. Deste modo, torna-se imprescindível a existência de equipamentos e 

respostas sociais que contemplem as necessidades evidenciadas por índices de dependência cada 

vez mais elevados.   
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Capitulo VI – O Caso Estudado 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuidados Continuados Integrados: Estudo De Um Caso 
Nélia Branco 

 

 
 

64 
 

 

1 – A Clínica Social Rainha Santa Isabel 

A Clínica Social Rainha Santa Isabel situa-se na cidade de Estremoz, no Alto Alentejo, local onde 

foi feito a estudo. A instituição surge através de uma parceria estabelecida entre a Santa Casa da 

Misericórdia de Estremoz e a Cruz Vermelha, em 2008. 

1.1 – Funcionamento 

A Instituição encontra-se sediada em zona urbana, de fácil acesso aos Serviços Comunitários de 

Saúde, resguardada da zona de circulação automóvel e de barulhos, estando ladeada pela Unidade 

de Socorro da Cruz Vermelha de Estremoz e do espaço de estacionamento exterior. 

O edifício de funcionamento da Clínica é composto por dois pisos diferenciados, sendo o piso 

superior destinado à Unidade de Cuidados Continuados, e o piso inferior destinado a ambulatório. A 

estrutura orgânica do edifício é integrada por várias áreas funcionais, Centros com áreas concretas 

para a realização de diferentes tipos de tratamentos e especialidades, devidamente articulados, por 

forma a facilitar o bom funcionamento. É importante realçar que existem áreas que se restringem 

apenas ao uso de uma das partes da Instituição, e outras que são comuns a toda a estrutura, como 

por exemplo as áreas de serviços gerais.  

As áreas funcionais anexadas aos vários centros são as seguintes: 

 Área de Acesso/Atrio; 

 Área de Recepção; 

 Área de Direcção Administrativa; 

 Área de Serviços Gerais: Arrumos, Arquivo e Economato; 

 Área de Apoio Geral; 

 Área de Fisioterapia; 

 Área de Imagiologia; 

 Área de Consultas de Especialidades Médicas; 

 Área de Internamento; 

 Área de exploração (aluguer): bar e centro de análises clínicas.  

 

A Clínica funciona de Segunda-feira a Sexta-feira entre as 08:00H e as 20:00H. A área de influência 

da Clínica Social Rainha Santa Isabel é constituída preferencialmente, pelas zonas geográficas que 

têm como hospitais de referência, o Hospital Distrital de Évora, Portalegre e Elvas, não restringindo 

os seus serviços apenas às necessidades da população da cidade de Estremoz, mas sim 

abrangendo toda a população. 
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1.2 – Objectivos 

De acordo com o Artigo 4.º do Regulamento Interno da Instituição, a Clínica tem como objectivos 

aumentar a qualidade e diversidade dos serviços de saúde da sua zona de intervenção, permitindo 

aumentar o grau de satisfação dos utentes, bem como dos profissionais, numa perspectiva de 

melhoria contínua da qualidade organizacional e assistencial, e da procura dos serviços. 

 

1.3 - Valores, Visão e Missão 

O funcionamento da Clínica assenta na promoção e cumprimento dos seguintes valores: 

 Compromisso com o Utente, sendo este a razão de ser de todos os esforços, devendo 

ser tratado com respeito pela sua individualidade, humanidade, sensibilidade, com vista à 

sua satisfação total e dos seus familiares; 

 Inserção na Comunidade e Contínua Adaptação à sua Evolução, com a adequação 

progressiva e sistemática às expectativas da população, inspirando no utente um 

sentimento de confiança e procurando obter a sua opinião sobre os serviços prestados; 

 Valorização Profissional, tendo como meta a satisfação pessoal, mantendo uma 

organização humanizada em que a política de recursos humanos proporciona 

profissionalismo, realização socioprofissional, respeito e reconhecimento, delegação de 

responsabilidades, actualização profissional, comunicação eficaz e trabalho de equipa; 

 Compromisso de Qualidade, tendo em vista os melhores resultados para o utente, 

assegurando qualidade clínica e qualidade organizacional; 

 Compromisso com o Ambiente, Saúde, Qualidade e Segurança, vigiando circuitos, 

estabelecendo as melhores práticas, reduzindo, reutilizando e reciclando resíduos. 

A Clínica Social Rainha Santa Isabel tem como visão constituir uma Organização Continuamente 

Adaptada, que permita prestar Cuidados de Qualidade a cada Utente, Combatendo a Doença e 

Promovendo a Saúde, de forma a contribuir para o bem-estar físico, mental e social da pessoa 

humana. 

 

1.4 - Serviços Prestados 

De forma a permitir uma maior compreensão dos serviços prestados pela Clínica, penso ser 

importante especificar as funcionalidades disponíveis em alguns dos Centros já anteriormente 

referidos. A Clínica disponibiliza um vasto conjunto de serviços e consultas de especialidade que 

funcionam em regime de ambulatório no andar inferior, tal como já havia sido referido. 

O Centro de Fisioterapia é composto por um gabinete de Terapia Ocupacional, uma sala de 

Fisioterapia, uma sala de Cinesioterapia, um Ginásio, espaço de Hidroterapia com balneários e 
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duche, uma sala de Electroterapia, uma sala de tratamento com laser, uma sala de tratamento de 

ondas curtas, e uma sala de parafina. O Centro disponibiliza aos utentes os seguintes serviços: 

Hidroterapia; Electroterapia; Fototerapia; Termoterapia; Mecanoterapia; Ventiloterapia; Cinesioterapia 

e Consulta de Fisiatria. 

Por sua vez, o Centro de Imagiologia, dispõem de uma sala de apoio, uma sala de Ecomamária, 

uma sala de Mamografia, uma sala de Eco-Geral, uma sala de TAC, uma sala de comando de TAC, 

uma sala de Denciometria, uma sala de RX-Geral, uma Câmara Clara e um Gabinete. Este centro 

presta serviços como: Radiologia Convencional; Ecografia (convencional, endovaginal, transrectal, 

escrotal, partes moles e pediátricas); Mamografia e consultas de Radiodiagnóstico. 

A Clínica Possuiu também um Centro de Consultas de Especialidade Médica, composto por um 

espaço de recepção e espera específicos, e capacidade para nove consultórios polivalentes, duas 

salas de tratamentos e uma sala de desinfecção. Este Centro disponibiliza uma vasta diversidade de 

especialidades, tais como: urologia; nutrição; cardiologia; gastrenterologia; reumatologia; cirurgia; 

neurologia; ortopedia; otorrinolaringologia; ginecologia; pedopsiquiatria e psicologia clínica. 

Englobados neste Centro são ainda realizados Exames Complementares de Diagnóstico, 

designadamente: electrocardiogramas; ecocardiogramas; prova de Holter; endoscopia; colonoscopia; 

biopsia; prova de esforço; urofluxometria e espirometria.   

Esta discrição dos serviços disponibilizados pela Clínica, torna-se pertinente não só para dar a 

conhecer a capacidade da instituição, mas também porque sempre que é necessário e permitido, os 

utentes da Unidade de Cuidados Continuados usufruem destes serviços, não tendo de se deslocar ao 

exterior da Clínica.  

  

2 – A Unidade de Cuidados Continuados Integrados 

A funcionar em pleno desde Fevereiro de 2008, a Unidade de Cuidados Continuados da Clínica 

Social Rainha Santa Isabel foi uma das primeira a abrir portas no Alentejo. Propriedade conjunta da 

Misericórdia local e da Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa é uma Unidade de Média Duração e 

Reabilitação, funcionando preferencialmente por um período de tratamento de três meses. 

Recebendo maioritariamente, utentes vítimas de AVC – com sintomas do tipo neurológico – ou casos 

relacionados cm queda – fractura e ferimentos -. Sendo factor comum a todos a reduzida autonomia 

que apresentam. 

 

2.1- Caracterização geral da Unidade 

De acordo com o Artigo 5.º do Regulamento Interno da Unidade, esta é definida como sendo, “uma 

unidade de internamento integrada numa estrutura clínica geral, embora com espaço físico próprio, 
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que presta cuidados clínicos, de reabilitação e apoio psicossocial, por situação clínica decorrente de 

recuperação de um processo agudo ou descompensação de processo patológico crónico, a pessoas 

com perda transitória de autonomia potencialmente recuperável.” 

Como foi referido anteriormente, a Unidade localiza-se no primeiro andar das instalações da Clínica 

Social Rainha Santa Isabel. O internamento, prevê uma sala de espera, uma recepção, uma sala de 

apoio de enfermagem, uma sala de refeições e convívio com copa, oito quartos com capacidade para 

vinte e três utentes, uma instalação sanitária equipada com banho assistido e dez instalações 

sanitárias repartidas pelos quartos e pelo espaço de internamento. Os quartos são individuais, 

duplos, triplos e quádruplos. O acesso ao internamento é feito por escada ou por elevador. Um dos 

corredores da Unidade tem a particularidade de estar equipado com espelho e corrimão de apoio, 

que permite realizar treino de marcha ao mesmo tempo que permite fazer correcção de postura, uma 

vez que os utentes se estão a visualizar enquanto se exercitam. 

Na Unidade está em constante actividade uma equipa multidisciplinar, constituída por enfermeiros, 

auxiliares de acção directa, um médico de medicina familiar e comunitária vinte e quatro horas por 

dia, uma médica fisiatra, fisioterapeutas, uma terapeuta da fala e uma terapeuta ocupacional, uma 

animadora, uma assistente social e uma psicóloga.  

A Unidade preconiza contribuir para o bem-estar e qualidade de vida da pessoa com perda 

transitória de autonomia, potencialmente recuperável, que necessite de cuidados clínicos, de 

reabilitação e de apoio psicossocial. 

Apresentando uma tipologia de cuidados de média de duração e reabilitação, a Unidade presta os 

seguintes serviços: cuidados médicos diários; cuidados de enfermagem permanentes; cuidados de 

fisioterapia, terapia ocupacional e terapia de fala; prescrição, fornecimento e administração de 

fármacos; apoio psicossocial; higiene, conforto e alimentação; convívio e lazer. 

A Unidade de Média Duração e Reabilitação abrange todos os utentes encaminhados através das 

equipas pertencentes à Unidade de Missão Para os Cuidados Continuados, podendo estes pertencer 

a qualquer área do Território Nacional. 

Os destinatários desta tipologia de cuidados, são indivíduos que se encontram em situação de 

dependência, potencialmente recuperável a média prazo, e que apresentem algum dos seguintes 

critérios: 

 Necessidade de cuidados de enfermagem permanentes; 

 Necessidade de reabilitação intensiva; medidas de suporte respiratório; prevenção ou 

tratamento de úlceras; manutenção ou tratamento de estomas; 

 Utente com algum das seguintes síndromes: depressão; confusão; desnutrição; 

problemas na deglutição; deterioração sensorial ou compromisso de eficiência e/ou 

segurança da locomoção.   
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Actualmente as listas de espera para internamento são longas, e o tempo médio até à data do 

internamento pode prolongar-se por meses, desde a inscrição na RNCCI até ser efectivado o 

internamento. 

 

2.2 – Funcionamento 

A Unidade está em funcionamento oito dias por semana, vinte e quatro horas por dia, estando em 

permanente actividade uma equipa de enfermagem e uma equipa de auxiliares de acção directa. 

A admissão dos utentes não depende somente da Unidade, os utentes depois de inscritos na RNCCI 

ficam em lista de espera até que haja vaga na Unidade, quando surge uma vaga, é a Equipa de 

Coordenação Regional que encaminha o utente para a unidade, informando a Unidade da cativação 

de vaga para determinado utente, e só depois são feitos os contactos com a família do utente, quer 

por parte da Unidade quer por parte da Equipa de Coordenação Local, com o propósito de combinar 

com a família os pormenores do internamento. 

Durante o internamento os utentes passam pela admissão/acolhimento, no dia da entrada na 

Unidade, depois são realizadas as avaliações necessárias para se estabelecer o plano de reabilitação 

a realizar. Ao longo do tempo são feitas avaliações constantes da evolução do utente, estas 

avaliações são discutidas em reunião de equipa multidisciplinar todas as terças–feiras ao fim do dia. 

Quando os objectivos propostos para o utente vão sendo atingidos, são definidos novos objectivos e 

novos prazos de avaliação 

O planeamento da alta iniciasse logo no acolhimento, tentando-se perceber com a família e com o 

utente quais as expectativas que possuem após a alta, que tipo de apoios e respostas estão 

disponíveis e nas quais estão interessados.  

 

  2.2.1- O que torna estas Unidades diferentes? 

Horário de Visitas: a Unidade possui um horário de visitas bastante alargado, estendendo-se desde 

as 12 horas até às 20 horas, durante este período podem estar presentes na Unidade duas visitas por 

utente.  

Horário de Visitas do Cuidador Informal: o cuidador informal pode estar presente na Unidade 

desde as 9 horas ate às 21 horas, o horário prolonga-se por todo este período, permitindo ao 

cuidador informal acompanhar e participar nas actividades diárias do utente. 

Treino de Competências: associado ao horário de visitas do cuidador informal, está disponível 

(quando a família demonstra interesse e possibilidade em faze-lo) a possibilidade de se realizarem 

sessões de treino de competências por parte da pessoa que irá prestar maiores cuidados após a alta. 

Uma vez que o horário é tão alargado, o cuidador pode aprender e desenvolver competências para 
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uma melhor e mais segura prestação de cuidados, participando e aprendendo quer sobre questões 

de vida diárias, como higiene, alimentação, levante, deslocação, quer em termos de técnicas 

terapêuticas, que pode aprender nas várias sessões que o utente realiza.  

Chamadas Telefónicas: a Unidade possibilita que a família possa ligar sempre que desejar para a 

Instituição para saber notícias do utente, para além disso, quando o utente apresenta condições de 

saúde que lhe permitam usar o telefone, a família pode ligar para o internamento e falar directamente 

com o utente. 

Hábitos de Vestuário dos Utentes: após o levante e ser feita a higiene diária do utente, este usa a 

sua roupa do dia-a-dia. Na Unidade, toda a roupa usada pelos utentes é sua, e pijamas ou camisolas 

de dormir, apenas são usados para dormir ou no caso de doentes acamados, todo o restante tempo 

os utentes estão vestidos normalmente. 

Todas estas especificidades deste tipo de Unidades, contribuem para uma maior humanização dos 

serviços, pretende-se um serviço de saúde o menos hospitalizado possível, mais confortável, 

acolhedor e motivador, em que o envolvimento na prestação de cuidados e na recuperação do utente, 

seja o maior possível por parte da família e do cuidador informal.    

  

3- A qualidade dos serviços prestados 

Como sabemos o objectivo deste trabalha passa por estudar o funcionamento de uma Unidade de 

Cuidados Continuados Integrados, neste caso especifico a Unidade de Media Duração e 

Reabilitação. Nesse sentido, para além da descrição do funcionamento da unidade feita 

anteriormente, importa conhecermos a opinião e o grau de satisfação daqueles que nela estão 

envolvidos, ou seja dos utentes, principais beneficiadores dos serviços prestados, das suas famílias e 

dos colaboradores que diariamente trabalham para promover a obtenção dos objectivos propostos ao 

funcionamento da unidade. 

Desta forma, seguidamente vamos apresentar a análise feita aos questionários de avaliação da 

satisfação dos utentes e familiares e dos colaboradores, de modo a podermos perceber qual a 

opinião de todos os envolvidos nos cuidados, e assim avaliarmos o funcionamento da unidade. 

 

3.1- O olhar dos utentes e das famílias 

Os dados analisados referem-se à aplicação de 30 questionários relativos a 30 utentes que estiveram 

internados na unidade, sendo que dos 30 inquiridos, 13 eram do sexo masculino e 17 do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre os 30 e os 89 anos, embora importe realçar que a média 

das idades dos utentes inquiridos seja de 75 anos. Estes utentes deram entrada na unidade com os 
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seguintes diagnósticos: 14 AVC’s; 14 fracturas; 1 amputação de um membro inferior e 1 distrofia 

muscular progressiva.  

Da análise feita aos questionários aplicados aos utentes e aos seus familiares foram seleccionados 

os seguintes dez gráficos que melhor servem aos objectivos do nosso estudo. 

 

Gráfico n.º 1 - Forma como fui recebido e tratado pela Equipa da Unidade 

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

 

Questões em análise: 

P1.1 – Médicos; P1.2 – Enfermeiros; P1.3 - Auxiliares de acção directa; P1.6 – Assistente Social/Directora Técnica. 

Este primeiro gráfico permite-nos perceber o nível de satisfação dos utentes e das suas famílias em 

relação à forma como foram recebidos e acolhidos pela equipa da unidade no momento da admissão, 

e nos primeiros dias de internamento em que é feita a integração do utente ao espaço e às rotinas de 

funcionamento da unidade, assim como durante o período de internamento. 

Utentes e familiares foram questionados sobre a sua satisfação relativamente aos vários técnicos 

com quem trabalharam, nomeadamente médicos, enfermeiros, auxiliares de acção directa e 

assistente social/directora técnica.  

 Ao analisarmos o gráfico, podemos perceber que o grau de satisfação é bastante elevado, uma vez 

que todas as respostas se concentram entre o Muito Satisfeito e o Satisfeito. Dos 30 inquiridos, 24 

mostram-se muito satisfeitos com o tratamento da assistente social/directora técnica, e 6 mostram-se 

satisfeitos. De seguida, 22 inquiridos avaliam o desempenho da equipa de enfermagem como muito 

satisfatório e 8 como satisfatório. A equipa de auxiliares de acção directa é avaliada por 18 inquiridos 
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como muita satisfação e por 12 com satisfação. Por último, a equipa médica foi avaliada por 16 

inquiridos com um desempenho muito satisfatório e por 14 com uma avaliação satisfatória.  

Podemos então concluir que é em relação à assistente social que se verifica maior nível de 

satisfação, contrariamente à equipa médica. Factores como a proximidade, o contacto diário, o tipo 

de conversa e de atenção que e dada ao utente e a família, as actividades desenvolvidas, as funções 

inerentes a cada técnico, entre outros, pesam na avaliação dos técnicos e nos resultados 

apresentados. 

 

Gráfico n.º 2 - Quanto às instalações da Unidade 

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

 

Questões em análise: 

P2.2 – Distribuição dos espaços; P2.3 – Higiene e apresentação; P2.4 - Conforto e comodidade; P2.7 – Apresentação e 

ambiente dos espaços para receber utentes, familiares e visitas. 

Seguidamente os inquiridos foram questionados sobre a sua satisfação face às instalações 

apresentadas pela unidade. A avaliação centrou-se em critérios como: distribuição dos espaços 

(quartos, sanitários; salas, etc.); higiene e apresentação dos espaços; conforto e comodidade 

dos espaços; privacidade dos quartos e ainda sobre a apresentação e o ambiente dos espaços 

para receber os utentes, familiares e visitas.  

A análise do gráfico permite-nos perceber que o nível de satisfação face às características das 

instalações da unidade é muito elevado. Todos os inquiridos, avaliam a higiene e a apresentação dos 

espaços com muita satisfação. Dos 30 inquiridos, 28 mostram-se muito satisfeitos com a distribuição 

dos espaços e com o conforto e comodidade dos quartos. 27 dos inquiridos avaliam a apresentação e 
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ambiente dos espaços para receber utente, familiares e visitas como muito satisfatórios. O critério em 

que a avaliação é menos positiva, refere-se à privacidade dos quartos, em que 19 inquiridos 

mostram-se muito satisfeitos e 11 satisfeitos.  

Estes dados permitem-nos concluir que as instalações agradam bastante aos utentes e às suas 

famílias, evidenciando-se uma total satisfação em relação a higiene e apresentação dos 

espaços. No entanto, a privacidade dos quartos gera menor satisfação por parte dos 

inquiridos, esta avaliação deve-se ao facto dos quartos serem partilhados por 2,3 ou 4 utentes, o 

que coloca em causa a privacidade de cada um deles. 

 

Gráfico n.º 3 - Quanto aos serviços prestados pela Unidade – Refeições  

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

 

Questões em análise: 

P3.1 – Condições da sala de refeições; P3.4 – Horário estabelecido; P3.4 – Qualidade; P3.5 - Quantidade 

As refeições são um serviço externo da unidade, são fornecidas à unidade por outra entidade. O 

presente gráfico permite-nos avaliar a satisfação dos inquiridos, quanto as condições da sala de 

refeições, quanto ao horário em que são servidas as refeições, a qualidade e a quantidade da 

alimentação fornecida aos utentes. 

Mais uma vez o nível de satisfação apresentado é muito elevado. Do total de 30 inquiridos, 28 

avaliam a qualidade e quantidade como muito satisfatórias, 26 inquiridos apresentam-se muito 

satisfeitos com o horário das refeições, e 20 mostram-se muito satisfeitos com as condições da sala 

de refeições contra 10 que se mostram satisfeitos.   

Deste modo, podemos afirmar que a qualidade e a quantidade da comida fornecida está 

garantida, no entanto, a avaliação feitas às condições da sala de refeições revelam uma menor 
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satisfação, o que se prende com as suas dimensões, segundo a opinião dos inquiridos e a 

observação que fizemos. 

 

Gráfico n.º 4 - Quanto aos serviços prestados pela unidade - Lavandaria 

 

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

 

Questões em análise: 

P3.8 – Frequência da muda de roupa; P3.9 – qualidade, responsabilização e tratamento adequado; P3.10 – Limpeza. 

Tal como o serviço de refeições, também o serviço de lavandaria é exterior à unidade. Ao 

analisarmos a gráfico, facilmente se detecta uma diferença significativa na avaliação feita a este 

serviço. Relativamente a este serviço, foram avaliados os seguintes critérios: frequência da muda de 

roupas dos utentes; qualidade, responsabilização e tratamento adequados, e a limpeza. 

Ao analisarmos, os dados fornecidos pelo gráfico, podemos perceber de imediato, que este não é um 

serviço requerido por todos os utentes inquiridos, 7 dos 30 inquiridos optaram por não usufruir deste 

serviço durante o seu internamento. O gráfico mostra-nos que 12 dos inquiridos, avaliam a frequência 

da muda de roupa e a limpeza como muito satisfatórios. Já no que respeita, à qualidade, 

responsabilização e tratamento adequado, apenas 8 dos inquiridos avaliam este item como muito 

satisfatório, contra 12 inquiridos que apenas o avaliam como satisfatório. Para além disso, existem 

ainda, 5 inquiridos que se apresentam insatisfeitos com a frequência da muda de roupas, e 3 com a 

qualidade, responsabilização e tratamento adequados e limpeza. 

Podemos assim concluir que o serviço de lavandaria quando comparado com o serviço de 

refeições, apresenta uma avaliação significativamente menos satisfatória. Verificando-se neste 

serviço, níveis de insatisfação, o que não acontece com o serviço de refeições. 
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Gráfico n.º 5 - Quanto ao horário de visitas 

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

 

Questões em análise: 

P4.1 – Horário estabelecido; P4.2 – Número de visitas permitido. 

Os procedimentos relativos às visitas são muito importantes e foram tidos em conta nesta avaliação 

pelo significado que o contacto entre utentes e visitas tem durante o período de internamento. 

Sobre este tema foram avaliados dois critérios: o horário estabelecido e o número de visitas 

permitido no espaço de internamento da unidade. A análise do gráfico acima apresentado, revela 

grande unanimidade em relação a este tema, 28 dos 30 inquiridos mostram-se muito satisfeitos com 

o horário e com o número de visitas permitido, e somente 2 se apresentam satisfeitos com ambos os 

itens em análise. 

Podemos assim concluir que relativamente aos procedimentos relacionados com as visitas, 

utentes e famílias revelam grande satisfação.  
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Gráfico n.º 6 - Quanto ao funcionamento 

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

 

Questões em análise: 

P5.2 – Horários estabelecidos para levantar, deitar, banhos, refeições e terapêuticas; P5.3 – Disponibilidade dos materiais, 

fraldas, medicação, ajudas técnicas, etc. P5.4 – Respeito pelas necessidades, hábitos, preferências e ritmos do utente; P5.5 – 

Atenção dadas às reclamações apresentadas. 

Para estudar a questão do funcionamento da unidade, foram seleccionados algumas questões que 

pensamos serem de grande importância quando se pretende avaliar a qualidade dos serviços 

prestados neste tipo de unidades. Assim, neste gráfico estão presentes dados relativos aos seguintes 

critérios: os horários estabelecidos para levantar e deitar, para as refeições, banhos e 

terapêuticas; disponibilidade dos materiais, fraldas, medicação, ajudas técnicas, etc.; respeito 

pelas necessidades, hábitos, preferências e ritmos dos utentes e ainda à atenção dada às 

reclamações apresentadas.    

Analisando cada um dos critérios podemos perceber que: relativamente aos horários estabelecidos 

para realização das rotinas diárias, 22 inquiridos apresentam-se muito satisfeitos e 8 satisfeitos. No 

que respeita a disponibilidade dos materiais, 24 inquiridos revelam-se muito satisfeitos, 2 satisfeitos, 2 

insatisfeitos e 2 responderam não se aplica. Em relação ao respeito pelas necessidades, hábitos, 

preferências e ritmos dos utentes, 24 inquiridos mostram-se muito satisfeitos, 4 satisfeitos e 2 

insatisfeitos. Finalmente, no que respeita à atenção dada às reclamações apresentadas, 21 dos 

inquiridos apresentam-se muito satisfeitos, 1 satisfeito, 3 muito insatisfeito e 5 responderam não se 

aplica. 

Desta forma, podemos concluir que dos critérios analisados o que maior satisfação gera é o critério 

relacionado com os horários estabelecidos, contrariamente ao critério da atenção dada as 
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reclamações apresentadas, uma vez que é o único critério em analise, que evidencia inquiridos muito 

insatisfeitos.  

 

 

Gráfico n.º 7 - Quanto à informação que lhe foi dada sobre o seu estado de saúde 

 

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

Questões em análise: 

P7.1 – no momento da admissão na unidade; P.2- durante o internamento; P7.3 – à data de alta 

O presente gráfico permite-nos analisar a satisfação dos utentes e familiares em relação à informação 

que lhes foi dada sobre o estado de saúde do utente, em três momentos diferentes no período de 

internamento, sendo eles: no momento da admissão na unidade; durante o internamento e à 

data de alta do utente. 

Ao analisarmos os dados fornecidos pelo gráfico, podemos constatar que o nível de satisfação face à 

informação dada é elevado em qualquer dos momentos em análise. Dos 30 inquiridos, 28 

apresentam-se muito satisfeitos, e apenas 2 avaliam a informação dada como satisfatória, 

independentemente do momento em análise. Estes resultados prendem-se com o facto de a equipa 

comunicar constantemente com o utente e com a família, colocando toda a informação ao seu dispor, 

segundo o que foi revelado por alguns inquiridos. 
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Gráfico n.º 8 - Em termos gerais, qual a sua opinião sobre a Unidade 

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

 

Questões em análise: 

P9.1 – Quanto à eficácia; P9.2 – Quanto ao rigor; P9.4 – Quanto à rapidez de resposta aos seus pedidos; P9.4 – Quanto à 
cordialidade; P9.5 – Quanto à comodidade. 

Com as questões presentes no gráfico, pretendemos conhecer o grau de satisfação dos inquiridos de 

uma forma geral, questionando-os sobre os seguintes aspectos: eficácia; rigor; rapidez de resposta 

aos seus pedidos; cordialidade e comodidade.  

A análise dos dados presentes no gráfico, permitem-nos constatar que relativamente à eficácia dos 

serviços prestados, 26 dos inquiridos revelam-se muito satisfeitos, restando apenas 4 que avaliam a 

eficácia como satisfatória. Seguidamente, 24 dos inquiridos são unânimes em avaliar como muito 

satisfatórios os critérios de rigor, cordialidade e comodidade, contra 6 inquiridos que se apresentam 

satisfeitos com os critérios anteriores. Por último, e com um menor nível de satisfação, embora 

também ele elevado, temos o critério de rapidez de respostas aos pedidos, apresentado um nível 

muito satisfatório para 20 dos inquiridos e satisfatório para os restantes 10. 

Podemos então concluir que a eficácia dos serviços e cuidados prestados pela unidade são muito 

satisfatórios, no entanto deve ser dada maior atenção e brevidade aos pedidos manifestados pelos 

utentes e seus familiares, o que se entende que nem sempre seja fácil, pois estão envolvidos muitos 

profissionais e muitos outros factores que por vezes não permitem resolver as situações no tempo e 

da forma que seria mais desejável para todos. 
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Gráfico n.º 9 – De um modo geral, qual seria o seu grau de satisfação final em relação aos 

serviços prestados pela Unidade? 

 

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

Após terem sido avaliados vários parâmetros específicos, importa também perceber qual o grau de 

satisfação final que os inquiridos manifestam em relação aos serviços e aos cuidados prestados 

pela unidade, pela sua equipa. 

Desta forma, e aliás como foi sendo visível ao longo da análise que temos vindo a fazer, com os 

dados presentes no gráfico, podemos finalmente constatar que a grande maioria dos inquiridos, mais 

precisamente, 24 dos 30 questionados, manifestaram-se muito satisfeitos com os serviços 

prestados, e que os 4 restantes avaliaram os serviços como satisfatórios, não havendo nenhum, 

inquirido insatisfeito ou muito insatisfeito. 

 

 

 

 

 

 

 

24

6

0 0 0 0

P10



Cuidados Continuados Integrados: Estudo De Um Caso 
Nélia Branco 

 

 
 

79 
 

Gráfico n.º 10 - Recomendaria a Unidade a um familiar, amigo ou conhecido? 

 

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

Por último, no questionário aplicado foi perguntado aos inquiridos se recomendariam a unidade a 

um familiar, amigo ou conhecido, sendo esta também uma forma de conseguirmos avaliar a sua 

satisfação, uma vez que ninguém recomenda a alguém querido, um serviço de que não tenha 

gostado.  

Como seria de esperar pelos dados obtidos na maioria das questões anteriores, todos os inquiridos 

responderam que sim, recomendariam a unidade. Dados estes que revelam que os utentes e as 

suas famílias saíram da unidade satisfeitos com os serviços prestados, e que como foi mencionado 

em vários casos, voltariam se caso fosse necessário e permitido pela RNCCI. 

 

 

3.2- O olhar dos profissionais 

Foram aplicados 33 questionários a 33 colaboradores da unidade, divididos da seguinte forma pelas 

seguintes categorias: 9 auxiliares de acção directa; 14 enfermeiros; 1 animadora sócio-cultural; 1 

terapeuta da fala; 1 terapeuta ocupacional; 1 médica fisiatra; 2 fisioterapeutas; 1 psicóloga; 1 

assistente social; 1 enfermeira responsável e 1 director clínico. Do total dos inquiridos 31 são do sexo 

feminino e 2 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 24 e os 56 anos de idade. 

Da análise feita aos questionários aplicados aos colaboradores que constituem a equipa da unidade, 

foram seleccionados os seguintes gráficos que melhor servem aos objectivos do estudo. 
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Gráfico n.º 11 - Condições de trabalho 

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

 

Questões em análise: 

P1- Satisfação com as instalações; P6- Disponho dos meios necessários para desempenhar a minha função; P4-Estou 
satisfeito com as condições de higiene e segurança das instalações e equipamentos. 

 

Primeiramente, os colaboradores foram questionados sobre a sua satisfação face às condições de 

trabalho que dispõem na unidade para desempenharem as suas funções. Neste sentido, foram 

analisados os seguintes aspectos: a satisfação com as instalações (gabinetes, refeitórios, 

instalações sanitárias, etc.); a disponibilidade dos meios necessários para desempenhar as 

funções; a satisfação com as condições de higiene e segurança das instalações e 

equipamentos. 

Se atentarmos para os dados correspondentes a cada um dos itens questionados podemos perceber 

que relativamente às instalações, a maioria dos inquiridos respondeu nem discordo nem concordo, 

mais concretamente 13 dos 33 colaboradores inquiridos, restando 5 que referem discordar 

totalmente, 8 que discordam, 5 que concordam e somente 2 que concordam totalmente. Estes dados 

revelam um nível de satisfação face às instalações relativamente baixo. 

No que diz respeito aos dados apresentados sobre a disponibilidade dos meios necessários para 

desempenhar a função, o gráfico revela que 9 dos 33 inquiridos, responderam que concordam e 

outros 9 que nem discordam nem concordam. Para além disso, 8 referem discordar com o facto de 

disporem dos meios necessários, 4 discordam totalmente e por fim 3 dos inquiridos referem 

concordar totalmente quando questionados sobre a disponibilidade dos meios necessários ao seu 

trabalho. A avaliação feita sobres esta questão, revela que os colaboradores se encontram 
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divididos, pois no total, 12 colaboradores fazem uma avaliação positiva, e 12 uma avaliação 

negativa, sendo que 9 mantém uma posição neutra. 

Também no que respeita a satisfação com as condições de higiene e segurança das instalações 

e equipamentos, os dados revelam alguma divisão de opiniões. A maioria dos colaboradores 

fazem uma avaliação positiva, uma vez que 10 dos inquiridos revelam concordar e 6 concordar 

totalmente. De seguida, 7 apresentam uma posição neutra, 5 discordam, 3 discordam totalmente e 2 

responderam não sei. 

 

 

Gráfico n. º 12 - Criatividade e poder de decisão  

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

 

Questões em análise: 

P7- Tenho possibilidade de ser criativo; P8- Participo nas tomadas de decisão, as minhas opiniões são ouvidas. 

Pensamos ser importante perceber até que ponto os colaboradores sente que podem ser criativos no 

desempenho das suas funções e como é que se sentem relativamente ao poder de decisão que lhes 

é atribuído. 

Assim, sobre este tema foram tidos em conta os aspectos como: possibilidade de ser criativo e 

participação no processo de decisão, atenção dadas às opiniões dados pelos colaboradores. 

Ao analisarmos os dados presentes no gráfico, podemos constatar que a maioria dos inquiridos se 

mantiveram neutros em ambos os itens questionados, uma vez que 12 responderam nem 
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discordo nem concordo, sobre a possibilidade de serem criativos, e 11 mantiveram a mesma resposta 

face à participação no processo de decisão.  

No entanto, relativamente à possibilidade de serem criativos 11 colaboradores concordam que tem 

essa possibilidade, 5 concordam totalmente, 1 discorda, 2 discordam totalmente, havendo ainda 1 

inquirido a responder não se aplica e outro que não respondeu. 

Quanto à possibilidade de participação no processo de decisão, o nível de satisfação revela-se 

ligeiramente menor, 13 dos inquiridos fazem uma avaliação positiva, e 8 uma avaliação negativa, 

sendo que 11 não discordam nem concordam e 1 respondeu não se aplica. 

Os dados revelam que mais uma vez os níveis de satisfação se dividem, embora o nível de satisfação 

seja maioritariamente positivo, como revela o gráfico. 

 

Gráfico n.º 13 – Autonomia e definição de actividades e objectivos 

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

 

Questões em análise: 

P9- Tenho possibilidade de participar na definição das actividades a desenvolver e dos objectivos a atingir; P10- 

Tenho autonomia para planear, executar e avaliar o meu próprio trabalho. 

Desta vez, pretendemos conhecer o nível de satisfação dos colaboradores face à possibilidade 

de participarem na definição das actividades a desenvolver assim como dos objectivos a 

serem atingidos, e ainda o nível de autonomia que sentem que lhes é atribuído para 

planearem, executarem e avaliarem o seu próprio trabalho. 
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Ao observar o gráfico, podemos visualizar de imediato que a maioria dos inquiridos avaliou 

positivamente ambos os itens em estudo. Relativamente, à possibilidade de participarem na 

definição das actividades e objectivos 10 dos inquiridos revelaram concordar, 4 concordar 

totalmente, 9 mantiveram-se neutros, 4 discordaram e 4 discordaram totalmente, verificando-se ainda 

1 resposta em branco e 1 não se aplica. 

No que respeita ao nível de autonomia para planearem, executarem e avaliarem o seu próprio 

trabalho o nível de satisfação é relativamente maior, 14 dos inquiridos concordam, 9 concordam 

totalmente, apenas 4 responderam nem discordo nem concordo, e 3 revelaram discordar e discordar 

totalmente. 

Podemos assim concluir, que os colaboradores avaliam de forma positiva, a autonomia e a 

possibilidade de participarem na definição das estratégias de trabalho a serem desenvolvidas. 

 

Gráfico n.º 14 - Remuneração 

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

 

Questões em análise: 

P14-Sou pago de acordo com a minha responsabilidade; P15-Estou satisfeito com as regalias e benefícios concedidos; P16- 
Sinto que o meu nível de remuneração é justo face ao dos meus colegas em situação semelhante; P17- Sinto que os 
vencimentos são iguais ou superiores aos geralmente praticados noutras organizações com a mesma actividade. 

Importa avaliar o nível de satisfação dos colaboradores relativamente à remuneração que recebem 

face ao desempenho das suas funções, nesse sentido foram tidos em análise os seguintes itens: 

pagamento de acordo com as responsabilidades; satisfação com as regalias e benéficos 

concedidos; a justiça do nível de remuneração face a colegas em situações semelhantes 
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(quanto às funções e tempo de serviço); se os vencimentos são iguais ou superiores aos 

geralmente praticados noutras organizações com a mesma actividade. 

Ao analisarmos os dados apresentados no gráfico, podemos perceber que a maioria dos inquiridos 

respondeu nem discordo nem concordo no que respeita ao pagamento de acordo com as 

responsabilidades desempenhadas, no entanto sobres este item, 12 inquiridos fizeram uma 

avaliação negativa e apenas 9 avaliaram positivamente. 

No que concerne à satisfação com as regalias e os benefícios concedidos, a avaliação feita pelos 

inquiridos é francamente negativa, 11 inquiridos discordam totalmente e 7 discordam, penas 4 

opiniões foram positivas. 

Quanto ao nível de remuneração ser justo face ao de outros colegas e situação semelhante, as 

opiniões estão bastante divididas, 9 dos inquiridos revelam-se insatisfeitos, 11 satisfeitos e 9 nem 

discordam nem concordam. 

Por ultimo, relativamente ao vencimentos serem iguais ou superiores aos geralmente praticados, 

os dados revelam que a maioria dos inquiridos avaliam negativamente este item, 13 revelam-se 

insatisfeitos, e apenas 8 se mostram satisfeitos, sendo de realçar que 4 respondem que não sabem. 

Desta forma podemos concluir que os colaboradores pensam não ganhar de acordo com as suas 

responsabilidades, e revelam grande insatisfação face as regalias e benefícios concedidos, 

para além de estarem também insatisfeitos relativamente aos valores que ganham quando 

comparados com os geralmente praticados no mesmos tipo de organizações. 
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Gráfico n.º 15 - Realização e reconhecimento 

 

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

 

Questões em análise: 

P19- Tenho possibilidade de me desenvolver profissionalmente; P22- Sinto realização pessoal na função que ocupo na 
instituição; P23- Estou satisfeito com o modo como é reconhecido todo o meu trabalho, dedicação e esforço enquanto 
colaborador. 

Na avaliação da satisfação dos colaboradores, pensamos também ser importante analisar os 

seguintes aspectos: possibilidade de desenvolvimento profissional; realização pessoal na 

função ocupada; satisfação com o reconhecimento atribuído ao trabalho, dedicação e esforço. 

Podemos então constatar que em todos os itens analisados a resposta nem discordo nem concordo 

tem grande peso. Quanto à possibilidade de realização profissional, 17 inquiridos mantiveram-se 

neutros, 6 avaliaram negativamente e 10 positivamente. Já no que respeita ao sentimento de 

realização pessoal, os dados alteram-se um pouco, o nível de respostas neutras diminui para 10, 

assim como o número de respostas com avaliação negativa, uma vez que somente 2 inquiridos 

referem discordar. Por outro lado, 21 dos inquiridos sentem-se satisfeitos, sendo que 10 deles sentem 

total realização pessoal na função que ocupam. 

 Os dados sobre a satisfação com o modo como é reconhecido o trabalho, dedicação e esforço, 

revelam uma menor satisfação. Apesar de 14 inquiridos apresentarem respostas neutras, podemos 

observar que a maioria dos colaboradores não sente que o seu trabalho é reconhecido, uma vez que 

18 deles avaliam negativamente este item, 10 deles discordando totalmente. Contrariamente, apenas 

10 sentem satisfação face à forma como o seu trabalho é reconhecido, 4 revelam concordar e 6 

concordar completamente. 
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Concluísse que os colaboradores gostam do que fazem e se sentem realizados, sobretudo 

pessoalmente, desempenhando a função que ocupam na organização. No entanto, não sentem 

que o seu trabalho, esforço e dedicação são reconhecidos da forma como gostariam que 

fosse. 

 

 

Gráfico n.º 16 - Ambiente de trabalho e relacionamento 

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

Questões em análise: 

P34- Tenho boas relações com todos os colaboradores; P39- Considero que existe um ambiente de trabalho sem conflitos.  

De seguida, avaliamos a percepção que os colaboradores têm do ambiente do seu local de trabalho e 

das relações que desenvolvem entre si. Para isso, foram avaliados os seguintes aspectos: tenho 

boas relações com todos os colaboradores e considero que existe um ambiente de trabalho 

sem conflitos. 

Mais concretamente, podemos verificar que existe um elevado nível de satisfação face às 

relações que os colaboradores desenvolvem entre si, sendo que 29 deles as avaliam 

positivamente, 14 concordando e 15 concordando totalmente, existindo apenas 1 colaborador que 

refere discordar. No entanto, quanto à existência de um ambiente de trabalho sem conflitos, os 

dados alteram-se um pouco, 12 inquiridos avaliam este item negativamente e 10 positivamente, 

sendo que o número de respostas neutras é elevado, 11 inquiridos nem discordam nem concordam. 

Observando o gráfico podemos perceber que as respostas dadas revelam que apesar dos 

colaboradores na sua grande maioria revelarem terem boas relações entre si, consideram que 
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existe um ambiente de trabalho com alguns conflitos. As respostas apresentadas revelam uma 

certa ambiguidade, no entanto pelo que foi observado na Unidade, de facto os colaboradores 

desenvolvem um relacionamento pacífico, mas surgem conflitos com muita facilidade. 

Entendemos também que este clima conflituoso possa estar relacionado com a falta de 

estímulo ao trabalho de equipa, como veremos nos próximos dados. 

 

Figura n.º 17 - Espírito de equipa e entreajuda 

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

Questões em análise: 

P37- Existe ajuda, colaboração e cooperação entre colegas na mesma área; P38- Existe ajuda, colaboração e cooperação com 
os colegas de outras áreas; P41- O trabalho de equipa é estimulado. 

 

Interessa ao nosso estudo, conhecer a satisfação que os colaboradores têm em relação ao espírito 

de entreajuda desenvolvido entre si. Nesse sentido, avaliamos os seguintes aspectos: existência de 

ajuda, colaboração e cooperação entre colegas da mesma área; existência de ajuda, 

colaboração e cooperação com os colegas de outras áreas; existência de estimulação ao 

trabalho de equipa. 

Numa primeira análise podemos observar de imediato pelos dados apresentados que a avaliação 

feita é bastante positiva nos três itens em estudo. Os dados revelam que os colaboradores se 

sentem satisfeitos com a ajuda, colaboração e cooperação existente entre si, sobretudo entre 

colegas da mesma área, em que 11 concordam e 10 concordam totalmente, contra apenas 3 que 

avaliam a entreajuda existente como negativa. Seguidamente avaliam a entreajuda entre colegas 

de outras áreas também de forma bastante positiva, 12 concordam e 7 concordam totalmente, 
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sendo que apenas 4 se mostram insatisfeitos. Quanto ao estímulo ao trabalho de equipa, este item 

revela um número de respostas neutras superior aos anteriores, 11 colaboradores responderam que 

nem discordam nem concordam, 8 avaliam de forma negativa, e 14 de forma positiva. 

Desta forma, podemos concluir que os colaboradores se encontram satisfeitos com a 

entreajuda existente entre si e com o estímulo que é dado ao trabalho de equipa, realçando-se 

que entreajuda é mais evidente entre os colegas da mesma área. É de mencionar o elevado 

número de respostas neutras apresentado. 

 

Gráfico n.º 18 - Envolvimento entre chefias e colaboradores 

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

 

Questões em análise: 

P43-Existe envolvimento entre a direcção/administração com os colaboradores; P44- Existe envolvimento da direcção clínica 
com os colaboradores; P46- Existe envolvimento do director técnico com os colaboradores.  

Para avaliarmos o tipo de envolvimento existente entre chefias e colaboradores, seleccionamos os 

seguintes aspectos: envolvimento entre direcção/administração e colaboradores; envolvimento 

entre direcção clínica e colaboradores; envolvimento entre director técnico e colaboradores. 

Podemos constatar que se verifica um elevado número de respostas neutras, no entanto os dados 

permitem-nos perceber que os colaboradores sentem que existe um fraco envolvimento entre si e a 

direcção clínica, 9 inquiridos avaliam negativamente este item e apenas 11 colaboradores o avaliam 

positivamente. De seguida, é possível constatar que o grau de satisfação relativo ao envolvimento 

entre direcção/administração e os colaboradores também não e elevado, no entanto o número de 

avaliações positivas é superior, 11 contra 9 opiniões negativas. O gráfico permite-nos ainda afirmar 
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que é o envolvimento da direcção técnica com os colaboradores que apresenta maior satisfação, uma 

vez que 16 dos inquiridos avaliam positivamente este item, contra 5 inquiridos que não se mostram 

satisfeitos. 

Deste modo, concluímos que é a direcção técnica que maior envolvimento com os 

colaboradores apresenta, seguida do direcção/administração e por fim pelo director clínico. 

 

Gráfico n. º 19 – Segurança e capacidade de inovação da instituição  

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

Questões em análise: 

P56- Sinto que trabalho numa organização inovadora e em permanente melhoria; P62-O nível dos serviços prestados é 
elevado; P64- Sinto que trabalho numa instituição sólida e com perspectivas de futuro. 

Interessa-nos também avaliar a opinião que os colaboradores têm sobre alguns aspectos que se 

revelam importantes quando falamos de uma organização, assim colocamos as seguintes aspectos: 

sentimento de que trabalha numa organização inovadora e em permanente melhoria; se o nível 

de qualidade dos serviços prestados é elevado; e o sentimento de que trabalha numa 

instituição sólida e com perspectivas de futuro. 

Os dados obtidos com o estudo, mostram-nos que existe um elevado número de respostas neutras 

em todos os aspectos avaliados, mas também um elevado número de avaliações positivas. Dos 33 

inquiridos, 13 afirmam concordar em que trabalham numa organização inovadora e em permanente 

melhoria, apenas 5 inquiridos avaliam negativamente este aspecto. Seguidamente, 14 dos inquiridos 

mostram concordar que trabalham numa instituição onde o nível de serviços prestados e elevado, 

sendo que 5 discordam deste facto. Por último, podemos perceber que 17 dos inquiridos pensam 
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trabalhar numa instituição sólida e com perspectivas de futuro, contrariamente a 3 colaboradores que 

discordam e a 7 que referem não saber. 

Assim concluímos, que os colaboradores pensam estar a trabalhar numa instituição sólida e 

com perspectivas de futuro, onde os serviços prestados são de elevada qualidade e que luta 

pela permanente melhoria. 

 

Gráfico n.º 20 – De um modo geral….    

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

Questões em análise: 

P65- Considerando todos os aspectos, estou satisfeito (a); P67- Recomendaria a um amigo que viesse trabalhar para este 
local. 

Numa fase final do questionário aplicado aos colaboradores, pensamos ser pertinente colocar 

algumas questões mais abrangentes, assim avaliamos as respostas aos seguintes aspectos: 

considerando todos os aspectos, estou satisfeito (a); recomendaria a um amigo que viesse 

trabalhar para este local. 

Se atentarmos sobre os dados presentes no gráfico constatamos que 13 dos inquiridos estão 

satisfeitos tendo em conta todos os aspectos anteriormente avaliados, que 14 mantêm-se neutros, e 

que somente 4 não estão satisfeitos. Por outro lado, quando questionados sobre se recomendariam a 

um amigo que viesse trabalhar para a instituição, 15 deles respondem positivamente, 6 não 

recomendariam e 6 mantiveram-se neutros. 

Podemos concluir, que a maioria dos inquiridos se sente satisfeito e que recomendaria a instituição 

como local de trabalho a um amigo. 
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Gráfico n.º 21 - Que razões o levariam a deixar de colaborar com a instituição? 

 

Fonte: Questionários de Satisfação, UMDR Estremoz, elaboração própria, 2009. 

 

Por último foram colocadas ao dispor dos colaboradores várias hipóteses que poderiam justificar uma 

possível desistência da sua parte, em continuar a colaborar com a instituição. 

Os dados obtidos, revelam que a esmagadora maioria dos inquiridos, mais precisamente 21 

responderam “outra razão me obrigasse”, e 7 deles apenas sairiam da instituição se fossem ganhar 

mais dinheiro, 2 só se mudassem de profissão e 3 preferiram não responder. 

Neste sentido, podemos concluir que o dinheiro não seria um factor que motivaria a saída da 

instituição, outros factores como a questões familiares, deslocações, poderiam ter maior peso na 

decisão. 

 

Síntese:  

Feita a apresentação da instituição e a análise dos dados relativos à satisfação dos utentes, dos seus 

familiares e dos colaboradores, podemos concluir que a Unidade de Media Duração e Reabilitação é 

uma organização sólida, com perspectivas de continuar futuramente a apoiar pessoas dependentes 

que necessitem de recuperar a sua autonomia, e aprender a viver com as limitações resultantes das 

patologias de que são vítimas. 
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Tendo em conta as opiniões apresentadas pelos inquiridos, a UMDR apresenta todas as condições 

necessárias a um bom desempenho das suas funções, sendo eficaz e satisfazendo as expectativas 

dos utentes. Os dados revelam um elevado nível de satisfação face às questões colocadas, tendo 

apontado como área menos satisfatória o serviço de lavandaria. Sendo de salientar que todos os 

inquiridos recomendariam a um familiar, amigo ou conhecido os serviços da unidade. 

Por outro lado, os colaboradores revelam um nível de satisfação menor quando comparado com a 

satisfação dos utentes e familiares. Os colaboradores referem existirem boas condições e instalações 

para o bom desempenho das suas funções, no entanto não se sentem satisfeitos com os níveis de 

remuneração auferidos, assim como com os benéficos e regalias concedidos. Os colaboradores 

mostram-se satisfeitos com as funções que desempenham sentindo-se pessoalmente realizados, 

embora pensem que o seu trabalho, esforço e dedicação não são reconhecidos como deveriam. 

De realçar o elevado número de respostas neutras apresentadas pelos colaboradores. Sem 

encontrarmos razão que justifique tal facto, arriscamos afirmar que esta situação revela algumas 

dúvidas sobre a forma como avaliar as questões colocadas, o que de certa forma poderá dar a 

entender que existe algum nível de desinteresse. 

Desta forma, mais do que apostar em melhorias nos cuidados prestados aos utentes, a unidade deve 

tentar aumentar a satisfação dos seus colaboradores, aumentando a sua motivação e auto-estima, de 

forma a optimizarem o seu trabalho.  
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Conclusão 

Abordados todos os temas que pensamos melhor servirem ao nosso estudo, procedemos agora a 

uma análise global de todo o trabalho, de forma a retiramos as principais conclusões a que chegamos 

com o seu desenvolvimento.  

Um pouco por todo o Mundo e sobretudo nas sociedades mais desenvolvidas, assistimos a uma 

alteração demográfica que se caracteriza pelo envelhecimento crescente das populações. O 

Envelhecimento demográfico crescente é uma realidade cada vez mais evidente e inevitável nas 

diferentes sociedades contemporâneas. Melhorias na qualidade de vida e na assistência médica, 

diminuição da natalidade e redução da mortalidade têm sido factores que em muito têm influenciado o 

envelhecimento global das sociedades actuais.  

Portugal não é alheio a esta realidade, nas últimas décadas o número de pessoas idosas tem vindo a 

duplicar, contrariamente ao número de jovens, que sofreu um forte decréscimo. O nosso país, 

apresenta uma pirâmide etária com uma base cada vez mais estreita, e um topo mais alargado, o que 

revela uma população envelhecida. Em que o número de pessoas com mais de 65 anos de idade é 

cada vez maior, sobretudo no que respeita ao sexo feminino. Actualmente o número de pessoas 

idosas é superior ao número de jovens no país. 

Estamos então a viver numa sociedade em que a população activa é menor em relação á população 

inactiva, o que levanta sérios problemas relativamente á sustentabilidade da própria sociedade e o 

que faz emergir a necessidade de encontrar formas de providenciar respostas adequadas às novas e 

crescentes necessidades e dependências que estão directamente associadas ao envelhecimento 

populacional. 

Ao envelhecimento estão associadas alterações biológicas, psicológicas e sociais que influenciam a 

vida de cada pessoa. Dadas as suas características a população envelhecida surge como sendo um 

grupo desfavorecido e que apresenta elevados níveis de dependência, não só a nível físico, mas 

também devido á precariedade financeira que a tem caracterizado. A alteração do peso demográfico 

da população idosa tem sido acompanhada de mudanças sociais (diferente qulidade de vida) 

econónmicas (diferente poder de compra) e políticas (diferente capacidade reivindicativa), ainda mal 

estudadas. Certas alterações terão, com elevada probabilidade, efeitos na redução da dependência e 

no aumento da capacidade financeira.  

O aparecimento de problemas de saúde e a perda de autonomia passam a ser mais relevantes com o 

passar dos anos, o que constrange e limita em muito a qualidade de vida da pessoa idosa. A 

dependência física, e muitas vezes financeira, associada a uma perda gradual das funcionalidades e 

à inactividade têm forte impacto na dignidade de cada pessoa, e lamentavelmente acarretam consigo 

um estigma social difícil de contornar.  
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Até à criação do RNCCI a 6 de Junho de 2006, através do Decreto-Lei n.º 101/2006, as estruturas 

existentes para responder a pessoas em situação de dependência, proporcionadas por doença ou 

pela degradação das suas capacidades, eram praticamente inexistentes. Nestes casos, após o 

período de hospitalização era frequente o regresso ao domicílio sem qualquer apoio, passando-se 

depois a aguardar vaga para uma outra instituição. 

Desta forma, a criação da RNCCI vem tentar colmatar algumas lacunas existentes a nível dos 

cuidados de saúde e de apoio social e financeiro, desenvolvendo um conjunto de respostas a todo o 

país, que visam prestar apoio a utentes e famílias, a diferentes níveis de dependência, isto é, em 

situações de convalescença, de média e de longa duração, de paliativos e de cuidados na 

comunidade. 

O nosso trabalho centrou-se na realidade de uma Unidade de Média Duração e Reabilitação, numa 

pequena cidade, nomeadamente Estremoz, localizada no Alto Alentejo. Como sabemos o Alentejo é 

uma zona do nosso país onde o envelhecimento populacional é elevado e onde a ausência de 

respostas sociais às carências existentes são escassas.   

Estremoz é um concelho com uma população cada vez mais envelhecida, com um total de jovens 

com idades compreendidas entre os 15-24 anos cada vez menor, resultado da necessidade de 

procurar melhores oportunidades de vida nos grandes centros, e do reduzido número de nascimentos 

ocorridos. O concelho conta com uma população com idades concentradas sobretudo entre os 25-64 

anos, mas que tem vindo a assistir a um aumento significativo do número de pessoas com 65 e mais 

anos, sendo esta a faixa etária que maiores aumentos têm apresentado, principalmente no que 

respeita ao sexo feminino. Apresentando-se por isso, um pouco como espelho do que acontece em 

vários pontos do nosso país.  

Actualmente estão a ser criadas várias unidades de cuidados continuados na região, no entanto, a 

UMDR de Estremoz está prestes a completar dois anos de existência, o que já nos permite retirar 

algumas elações sobre o seu funcionamento. Após a descrição da sua estrutura e funcionamento, 

podemos afirmar, que a unidade serve aos objectivos definidos para a sua tipologia, dando resposta a 

pessoas dependentes, sobretudo com idades concentradas entre os 60 e os 80 anos, vítimas de 

Acidentes Vasculares Cerebrais e de fracturas. Importa referir que a unidade não presta apoio 

somente a utentes do concelho de Estremoz, mas também a utentes de outras zonas, que não têm 

este tipo de resposta nas suas áreas de residência.  

Durante o período de internamento os utentes são integrados num programa de reabilitação diário, 

que consoante cada caso específico, pode incluir fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, 

hidroterapia, e acompanhamento psicológico. Os utentes contam ainda com animação sócio cultural e 

serviço social. Como já foi referido em capítulos anteriores, os serviços prestados pela unidade não 

servem apenas às necessidades dos utentes, incluem sempre que necessário e possível um 

acompanhamento próximo da família e dos principais cuidadores informais. 
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Uma Unidade de Cuidados Continuados, e neste caso concreto, a UMRD de Estremoz pretende 

garantir aos utentes e familiares uma prestação de cuidados que envolvam de forma global todas as 

necessidades identificadas em cada situação. A equipa multidisciplinar que trabalha na unidade, 

prestam mais do que cuidados de saúde. Os seus objectivos, não passam apenas pela reabilitação 

física e motora dos utentes, mas pela melhoria global das situações desfavoráveis de que são 

vítimas. 

Um dos capítulos a que fizemos referencia no desenvolvimento do nosso trabalho, foi o papel da 

intervenção social na RNCCI. Após a experiencia na unidade, e a pesquisa realizada relativamente 

ao tema, podemos concluir, que o trabalho social tem um papel fundamental numa equipa de 

cuidados continuados, no entanto tem um papel extremamente difícil, pois depara-se com inúmeras 

barreiras ao tentar desempenhar eficazmente as suas funções. 

Para além do acompanhamento prestado, por vezes ainda antes do internamento ser efectivado, 

através de contactos prévios à admissão do utente na unidade, e do acompanhamento durante o 

internamento ao utente e família, cabe ao serviço social, encontrar uma resposta que permita garantir 

uma alta segura para cada utente. È aqui que nos deparamos com grandes dificuldades, e onde são 

evidentes as enormes lacunas existentes no nosso pais em termos de respostas sociais.  

A realidade é que não existem respostas suficientes e atempadas quer nas estruturas existentes quer 

nas novas respostas em construção pela rede, que garantam uma alta protegida a todos os utentes. 

Muitas vezes o trabalho conseguido na unidade acaba por se perder por não se conseguir garantir a 

continuidade dos cuidados, e as famílias nem sempre conseguem assegurar essa continuidade, e 

quando conseguem deparam-se com inúmeras dificuldades. Não nos podemos esquecer que estas 

dificuldades muitas vezes são mais visíveis nas zonas do interior, onde tudo fica mais distante e onde 

as respostas existentes são menores. Torna-se difícil encontrar uma terapeuta da fala ou uma 

terapeuta ocupacional que possa ir ao domicílio, mesmo que a título particular, para promover a 

manutenção do estado de saúde dos utentes. É neste domínio que ainda há muito para fazer. 

Apesar dos esforços feitos, e de já serem visíveis algumas mudanças nas estruturas existentes, a 

realidade é que os lares ainda continuam a surgir como uma das únicas respostas existentes, na sua 

maioria, funcionando por vezes, em boas instalações com os equipamentos necessários, mas 

servindo apenas como “locais de descanso até ao final da vida”.Por outro lado, começam já a surgir 

os chamados “lares residenciais”, locais com óptimas instalações, que garantem conforto, 

privacidade, e até mesmo actividades de lazer, promovendo uma maior qualidade de vida aos que 

deles usufruem, mas no entanto, não estão acessíveis a todas as faixas económicas, apenas uma 

minoria conseguem assegurar uma velhice com qualidade num destes locais. 

Contudo, com o crescente desenvolvimento da RNCCI, espera-se que no futuro, aquilo que hoje 

ainda é muito incipiente, como as Unidades de Cuidados na Comunidade, venham a assumir um 

papel fundamental na resposta às pessoas idosas. Estamos a falar de uma equipa multidisciplinar 

que se desloca ao domicílio dos utentes e presta os cuidados necessários, evitando-se o 
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inconveniente da deslocação do utente. Este é o futuro da rede, esperamos que nos próximos anos o 

apoio domiciliário ganhe esta nova dinâmica em todo o país, permitindo que as pessoas idosas, 

possam permanecer nas suas casas até mais tarde, dispondo dos cuidados que necessitam de forma 

eficaz e atempadamente. 

Atentando, sobre os dados obtidos através da análise da satisfação dos utente e familiares, 

relativamente à unidade por nós estudada, podemos concluir que estamos perante uma organização 

sólida, que tem estado ao nível das expectativas e necessidades dos utentes, promovendo a sua 

reabilitação de forma eficaz, e garantido ganhos de autonomia, ensinando utentes e familiares a 

viverem com as limitações causadas pelas doenças de que são vitimas. O nível de satisfação 

apresentado pelos inquiridos revela-se elevado, sendo que todos recomendariam a unidade a um 

amigo ou familiar. 

Por outro lado, a opinião dos colaboradores não é tão unânime como a dos utentes e famílias. Os 

colaboradores revela-se satisfeitos com as condições que dispõem para trabalhar, no entanto 

mostram algum descontentamento em relação ao reconhecimento que é dado ao seu trabalho, por 

parte da administração da unidade, e em relação à remuneração e benefícios concedidos.  

Desta forma e como já foi referido anteriormente, podemos concluir que a Unidade mais do que 

apostar em melhorar os cuidados prestados aos utentes, deve tentar aumentar a satisfação dos seus 

colaboradores, aumentando a sua motivação e auto-estima, de forma a optimizarem o seu trabalho. 

O que poderá garantir a sustentabilidade do nível de qualidade dos serviços prestados. 

Com base na satisfação dos utentes e na pesquisa realizada no desenvolvimento do nosso estudo, 

podemos afirmar que a RNCCI é um projecto pioneiro, pertinente e bastante abrangente quer em 

termos dos cuidados prestados, como das populações beneficiadas. Visando uma resposta em 

termos de saúde e de apoio social única no nosso país.  

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, com a sua recente existência, tem vindo a 

alargar a todo o país, vários tipos de respostas, colmatando as necessidades acrescidas promovidas 

pelo envelhecimento populacional. Numa sociedade em que cada vez se morre mais tarde, e em que 

surgem cada vez mais doenças crónicas, como o AVC, o Alzheimer, o Parkinson, as Doenças 

Oncológicas, etc. é fundamental preparar uma estrutura que permita garantir uma maior qualidade de 

vida. E é neste sentido, que a Rede tem vindo a desenvolver um papel fundamental. Aliando aos 

cuidados de saúde, uma prestação de serviços marcada pela humanização e pela continuidade. 

No entanto, um longo e trabalhoso caminho tem ainda de ser percorrido, até que o projecto esteja 

totalmente implementado em todo o país. Este caminho não passa apenas pela construção de mais 

unidades, mas também pela mudança de mentalidades por parte dos utente e familiares, que muitas 

vezes desconhecem a existência da rede e que tantas outras vezes recusam ser ajudados, por 

vergonha ou por mera teimosia. E uma mudança de mentalidades também por parte dos serviços de 

saúde e da comunidade médica que ainda demonstram algum desconhecimento e recusa em 

referenciar utentes para a rede. 
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Por outro lado, neste momento e sobretudo na região do Alentejo a rede não consegue dar resposta 

atempadamente a todas as situações referenciadas. As unidades são caracterizadas por longas listas 

de espera, o que muitas vezes condiciona o processo de reabilitação, principalmente nas situações 

de AVC. O facto do número de Unidades de Cuidados na Comunidades ainda ser muito reduzido, é 

também ele limitativo da obtenção dos objectivos preconizados pela rede, uma vez que após a alta 

muitos utentes perdem os ganhos alcançados durante o período de internamento, ao regressarem ao 

domicílio.  

Importa referir, que quando nos referimos à RNCCI estamos a falar de um projecto que está 

submetido a inúmeras exigências em termos da gestão de qualidade, muito mais do que qualquer 

outro serviço de saúde, o que também demonstra as expectativas que recaiam sobre este projecto e 

o espírito que o envolve. Não podemos deixar de mencionar que a rede é uma iniciativa que promove 

o descongestionamento dos hospitais, diminuindo as listas de espera e os tempos médios de 

internamento. 

Desta forma, resta-nos congratular os vários benefícios que já foram atingidos em 3 anos e meio de 

existência, e trabalhar para que até 2016 a RNCCI consiga dar resposta a todas as situações de 

dependência, quer através da construção de mais unidades, de novas tipologias, e com o 

alargamento de mais UCC’s que como já vimos têm um papel fundamental, tendo por base a 

prestação de cuidados de qualidades, em que a melhoria contínua seja mais um dos objectivos a 

alcançar. 
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Questionário de 

Avaliação da Satisfação 

dos Utentes e seus 

Familiares 

 

 

 

 

O presente questionário 

foi elaborado no âmbito 

do projecto “Cuidados 

Continuados Integrados 

Estudo de um caso” 

respeitante ao 

Mestrado que estou a 

realizar.  

Os dados recolhidos 

destinam-se a avaliar a 

satisfação dos utentes e 

seus familiares 

relativamente aos 

cuidados prestados pela 

Unidade De Cuidados 

Continuados da Clínica 

Social Rainha Santa 

Isabel, assim como as 

condições de trabalho 

existentes. 

Mais se informa que o 

questionário é 

confidencial e anónimo, 

sendo que o tratamento 

de dados respeitará a 

confidencialidade do 

mesmo. 

 Agradeço desde já a 

disponibilidade. E 

relembro que o presente 

questionário é da minha 

inteira 

responsabilidade.  

 

Obrigado 

Nélia Branco 
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De forma a avaliar a 

qualidade dos serviços 

prestados pela Unidade, 

gostaria de contar com a 

sua colaboração. Neste 

sentido, agradecia que 

avaliasse as condições de 

trabalho e os cuidados 

prestados, indicando o seu 

grau de satisfação em cada 

um dos aspectos 

mencionados. 

 

Instruções de 

preenchimento: 

Leia cada item 

atentamente e responda 

assinalando com um (X) a 

sua escolha nos quadrados 

correspondentes; 

No caso de algum item não 

se aplicar à sua situação 

poderá indica-lo 

assinalando o quadrado 

(não aplicável); 

Todas as respostas a este 

questionário são 

confidenciais e serão 

usadas, única e 

exclusivamente, para 

avaliar a qualidade dos 

serviços e a sua satisfação. 
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1. Forma como fui recebido e tratado pela equipa 
da unidade 

           

             

1.1 Médicos            

1.2 Enfermeiros            

1.3 Auxiliares de Acção Directa            

1.4 Administrativos            

1.5 Técnicos de diagnóstico e terapêutico            

1.6 Assistente Social/ Directora Técnica            

             

2. Quanto às Instalações da Unidade:            

             

2.1 Localização da unidade            

2.2 Distribuição dos espaços (quartos, sanitários, 
salas…) 

           

2.3 Higiene e Apresentação dos espaços            

2.4 Conforto e comodidade dos quartos            

2.5 Privacidade dos quartos            

2.6 Silêncio dos quartos            

2.7 Apresentação e ambiente dos espaços para 
receber os utentes, familiares e visitas 

           

2.8 Dimensão e qualidade das instalações sanitárias 
e ajudas técnicas disponíveis 

           

2.9 Higiene e limpeza das instalações sanitárias            

             

3. Quanto aos serviços prestados:            

             

 Serviço de refeições:            

3.1 Condições da sala de refeições            

3.2 Horário das refeições            

3.3 Temperatura            

3.4 Qualidade            

3.5 Quantidade            

3.6 Variedade            

3.7 Acesso e sugestão na ementa semanal            

 Serviço de Lavandaria:            

3.8 Frequência das mudas de roupa            

3.9 Qualidade, responsabilização e tratamento 
adequado 

           

3.10 Limpeza            

             
             
             



             

4. Quanto ao horário de visitas:            

             
             

4.1 Horário estabelecido            

4.2 Número de visitas permitido            

             

5 Quanto ao funcionamento            

             

5.1 Forma como foi recebido, acolhido e 
apresentado à equipa e aos colegas 

           

5.2 Horários estabelecidos para levantar e deitar, 
para as refeições, banhos e terapêuticas 
realizadas 

           

5.3 Disponibilidade dos materiais, fraldas, 
medicação, ajudas técnicas, etc. … 

           

5.4 Respeito pelas necessidades, hábitos, 
preferências e ritmos dos utentes 

           

5.5 Atenção dadas às reclamações apresentadas            

             

6. Quanto às competências dos funcionários:            

             

 Directora técnica/assistente Social            

6.1 Profissionalismo            

6.2 Desempenho de funções            

6.3 Relacionamento com o utente            

6.4. Disponibilidade para esclarecer dúvidas e ouvir 
opiniões 

           

6.5 Humanidade            

6.6 Simpatia            

 Médico            

6.7 Profissionalismo            

6.8 Desempenho de funções            

6.9 Relacionamento com o utente            

6.10 Disponibilidade para esclarecer dúvidas e ouvir 
opiniões 

           

6.11 Humanidade            

6.12 Simpatia            

 Médica Fisiatra            

6.13 Profissionalismo            

6.14 Desempenho de funções            

6.15 Relacionamento com o utente            

6.16 Disponibilidade para esclarecer dúvidas e ouvir 
opiniões 

           

6.17 Humanidade            

6.18 Simpatia            

 Auxiliares de acção Directa            

6.19 Profissionalismo            

6.20 Desempenho de funções            

6.21 Relacionamento com o utente            



6.22 Disponibilidade para esclarecer dúvidas e ouvir 
opiniões 

           

6.23 Humanidade            

6.24 Simpatia            

 Enfermeiros            

6.25 Profissionalismo            

6.26 Desempenho de funções            

6.27 Relacionamento com o utente            

6.28 Disponibilidade para esclarecer dúvidas e ouvir 
opiniões 

           

6.29 Humanidade            

6.30 Simpatia            

 Fisioterapeutas            

6.31 Profissionalismo            

6.32 Desempenho de funções            

6.33 Relacionamento com o utente            

6.34 Disponibilidade para esclarecer dúvidas e ouvir 
opiniões 

           

6.35 Humanidade            

6.36 Simpatia            

 Terapia Ocupacional            

6.37 Profissionalismo            

6.38 Desempenho de funções            

6.39 Relacionamento com o utente            

6.40 Disponibilidade para esclarecer dúvidas e ouvir 
opiniões 

           

6.41 Humanidade            

6.42 Simpatia            

 Terapia da fala            

6.43 Profissionalismo            

6.44 Desempenho de funções            

6.45 Relacionamento com o utente            

6.46 Disponibilidade para esclarecer dúvidas e ouvir 
opiniões 

           

6.47 Humanidade            

6.48 Simpatia            

 Animadora            

6.49 Profissionalismo            

6.50 Desempenho de funções            

6.51 Relacionamento com o utente            

6.52 Disponibilidade para esclarecer dúvidas e ouvir 
opiniões 

           

6.53 Humanidade            

6.54 Simpatia            

 Psicóloga            

6.55 Profissionalismo            

6.56 Desempenho de funções            

6.57 Relacionamento com o utente            

6.58 Disponibilidade para esclarecer dúvidas e ouvir 
opiniões 

           



 

 

 

6.59 Humanidade            

6.60 Simpatia            

             

7. Quanto à informação que lhe foi dada sobre o 
seu estado de saúde: 

           

             

7.1 No momento da admissão na unidade            

7.2 Durante o internamento (evolução do estado 
clínica) 

           

7.3 Na saída (estado e cuidados a ter após alta)            

             

8. Quanto à atenção dada aos pedidos e 
reclamações que fez durante o internamento: 

           

             

9. Em termos gerais, qual a sua opinião sobre a 
unidade? 

           

             

9.1 Quanto à eficácia            

9.2 Quanto ao rigor            

9.3 Quanto à rapidez de resposta aos seus pedidos            

9.4 Quanto à cordialidade            

9.5 Quanto à comodidade            

             

10. De um modo geral, qual o seu grau de 
satisfação final em relação aos serviços 
prestados pela unidade? 

           

             

11.  Recomendaria a unidade a um familiar, amigo 
ou conhecido? 

 

Si
m

 

 

N
ão

 

   

 

   

Sugestões e Comentários: 



  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário de 

Avaliação da Satisfação 

dos Colaboradores 

 

 

 

 

 

O presente questionário 

foi elaborado no âmbito 

do projecto “Cuidados 

Continuados Integrados: 

estudo de um caso” 

respeitante ao 

Mestrado que estou a 

realizar.  

Os dados recolhidos 

destinam-se a avaliar a 

satisfação dos 

colaboradores 

relativamente aos 

cuidados prestados pela 

Unidade De Cuidados 

Continuados da Clínica 

Social Rainha Santa 

Isabel, assim como as 

condições de trabalho 

existentes. 

Mais se informa que o 

questionário é 

confidencial e anónimo, 

sendo que o tratamento 

de dados respeitará a 

confidencialidade do 

mesmo. 

 Agradeço desde já a 

disponibilidade. E 

relembro que o presente 

questionário é da minha 

inteira 

responsabilidade.  

 

Obrigado 

Nélia Branco 
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De forma a avaliar a 

qualidade dos serviços 

prestados pela unidade, e 

as condições de trabalho 

existentes, gostaria de 

contar com a sua 

colaboração. Neste 

sentido, agradecia que 

avaliasse as condições de 

trabalho e os cuidados 

prestados, indicando o seu 

grau de satisfação em cada 

um dos aspectos 

mencionados. 

 

Instruções de 

preenchimento: 

Leia cada item 

atentamente e responda 

assinalando com um (X) a 

sua escolha nos quadrados 

correspondentes; 

No caso de algum item não 

se aplicar à sua situação 

poderá indica-lo 

assinalando o quadrado 

(não aplicável); dispõe 

ainda da resposta não sei. 

Todas as respostas a este 

questionário são 

confidenciais e serão 

usadas, única e 

exclusivamente, para 

avaliar a sua satisfação 

face às condiçoes de 

trabalho existentes. 
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P1 Estou satisfeito(a) com as instalações (ex: gabinetes, refeitório, 

instalações sanitárias)               
P2 Estou satisfeito(a) com as aplicações e os equipamentos informáticos 

              
P3 Estou satisfeito(a) ao nível da medicina no trabalho 

              
P4 Estou satisfeito(a) com as condições de higiene e segurança das 

instalações e equipamentos                
P5 Existe conforto e bem-estar físico no meu local de trabalho (ex: 

temperatura, espaço, limpeza)               
P6 Disponho dos meios necessários para desempenhar a minha função 

              
P7 Tenho possibilidade de ser criativo 

              
P8 Participo no processo de decisão. As minhas opiniões são ouvidas 

              
P9 Tenho possibilidade de participar na definição das actividades a 

desenvolver e objectivos a atingir               
P10 Tenho autonomia para planear, executar e avaliar o meu próprio trabalho 

              
P11 Estou satisfeito(a) com o meu horário de trabalho 

              
P12 Não demoro muito tempo na deslocação para o local de trabalho 

              
P13 Raramente me é solicitado desempenhar outras funções para além das 

que me estão atribuídas               
P14 Sou pago(a) de acordo com a minha responsabilidade 

              
P15 Estou satisfeito(a) com as regalias e benefícios concebidos 

              
P16 Sinto que o meu nível de remuneração é justo face ao dos meus colegas 

em situação semelhante (ex: quanto a funções e tempo de serviço)               
P17 Sinto que os vencimentos são iguais ou superiores aos geralmente 

praticados noutras organizações com a mesma actividade               
P18 O meu trabalho é reconhecido por todos 

              
P19 Tenho possibilidades de me desenvolver profissionalmente 

              
P20 Considero que o serviço fornece contributos positivos para o meio em que 

se insere               
P21 É prestigiante ser membro desta organização (ex: perante família e 

amigos)               
P22 Sinto realização pessoal na função que ocupo na instituição  

               
P23 Estou satisfeito(a) com o modo como se reconhece todo o meu trabalho, 

dedicação e esforço enquanto colaborador(a)               



P24 O serviço deu-me um documento onde a minha função é claramente 
descrita               

P25 Estou satisfeito(a) com a carga de trabalho que me está atribuída 

              
P26 Conheço o meu papel no serviço (o que esperam de mim) 

              
P27 Sinto que o sistema de avaliação de desempenho é justo 

              
P28 Sei quem é o meu responsável directo 

              
P29 Estou satisfeito a avaliação e no fim os resultados são-me comunicados 

              
 
P30 

Sinto que o sistema de avaliação de desempenhos é justo 

              
P31 Obtenho regularmente informação sobre o meu desempenho 

              
P32 Acedo à formação necessária para o correcto desempenho da minha 

função               
 
P33 

O serviço permite-me frequentar as acções de formação que eu acho 
importantes               

P34 Tenho boas relações com todos s outros colaboradores 

              
P35 Sei o que todos esperam de mim 

              
P36 Acedo a informação abrangente sobre o desenvolvimento das actividades 

              
P37 Existe ajuda, colaboração e cooperação entre colegas na mesma área 

              
P38 Existe ajuda, colaboração e cooperação com os colegas de outras áreas 

              
 
P39 

Considero que existe um ambiente de trabalho sem conflitos 

              
 
P40 

Conheço o trabalho que é desenvolvido nas outras áreas do serviço 

              
P41 O trabalho em equipa é estimulado 

              
P42 Conto com todo o apoio por parte da minha chefia directa 

              
P43 Existe envolvimento da Direcção /Administração com os colaboradores 

              
P44 Existe envolvimento da Direcção Clínica com os colaboradores 

              
P45 Existe envolvimento da Direcção Administrativa e de Recursos Humanos 

com os colaboradores               
P46 Existe envolvimento do Director Técnico com os colaboradores 

              
P48 Sou bem tratado(a) pelos acompanhantes/família dos clientes 

              
P49 Costumo informar as famílias/acompanhantes das actividades que 

desenvolvo com os clientes               
P50 Conheço a Política, a Estratégia e os objectivos da organização 

              
P51 Conheço ou tenho acesso ao Plano de Actividades da organização 

              
P52 Conheço O grau de concretização do Plano de actividades da 

organização               



P53 Sinto que no meu trabalho diário estou a contribuir para que se atinjam os 
objectivos globais                

P54 Existe participação dos colaboradores na apresentação de sugestões que 
visem melhorar o funcionamento do serviço               

P55 São aceites e estimuladas por parte da organização, as sugestões feitas, 
dadas pelos colaboradores               

P56 Sinto que trabalho numa organização inovadora e em permanente 
melhoria               

P57 Conheço a Política e os objectivos de qualidade 

              
P58 Conheço a necessidades dos clientes 

              
P59 O grau de satisfação dos clientes é uma das prioridades da organização 

              
P60 A organização avalia as opiniões dos clientes 

              
P61 São tratadas as reclamações de clientes 

              
P62 O nível de qualidade dos serviços prestados é elevado 

              
P63 Sinto que, se assim o desejar, poderei trabalhar neste local para o resto 

da vida               
P64 Sinto que trabalho numa instituição sólida e com perspectiva de futuro 

              
P65 Considerados todos os aspectos, estou satisfeito(a) 

              
P66 O grau de expectativas que tinha há um ano atrás era mais elevado 

              
P67 Recomendaria a um amigo que viesse trabalhar para este local 

              
  

               
P68 Só sairia deste serviço se:               
 Fosse ganhar mais dinheiro 

               
 Mudasse de profissão 

              
 Tivesse menos trabalho e mais tempo livre 

              
 Outra razão me obrigasse 

              
  

               
 

Sugestões e comentários: 
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