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RESUMO 

Com base na metodologia do Planeamento em Saúde, este relatório procura descrever de forma 

objetiva o caminho percorrido no decurso do estágio realizado no período de 10 de setembro a 21 de 

dezembro de 2012, no Centro de Saúde de Celorico de Basto, pertencente ao Agrupamento de Centros 

de Saúde Tâmega I - Baixo Tâmega, no âmbito da unidade curricular Estágio e Relatório que integra o 

Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real – 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e analisar o seu contributo para o desenvolvimento das 

Competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, de acordo 

com o Regulamento n.º 128/2011. 

O processo de aquisição e desenvolvimento de competências na área de Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública com vista à capacitação das comunidades ocorreu pela participação em atividades 

desenvolvidas em diferentes domínios do âmbito da atuação dos enfermeiros especialistas nesta área. 

Realizou-se o diagnóstico de situação de saúde efetuado no âmbito da sobrecarga dos cuidadores 

informais e nível de dependência das pessoas a seu cuidado, da freguesia de Ourilhe, concelho de 

Celorico de Basto. Neste diagnóstico foram identificadas 21 pessoas em situação de dependência e 14 

cuidadores familiares, destes 10 apresentavam sobrecarga intensa, indicando a necessidade de 

intervenção do enfermeiro especialista.  

No âmbito da solicitação feita pelo Instituto da Segurança Social - Celorico de Basto concebeu-se o 

programa de intervenção “A Saúde da Pessoa a Nosso Cuidado” com o propósito de capacitar os 

responsáveis pelas famílias de acolhimento para a prestação de cuidados de qualidade e contribuir para 

a saúde e bem-estar. Assim, foi planeado e operacionalizado o projeto “Gestão do Regime Terapêutico 

e Comunicação para Melhor Cuidar” em que se desenvolveram atividades de carácter formativo: 

“alimentação saudável”, “exercício físico”, “medicação” e “comunicar no cuidar”. Neste projeto foram 

identificadas 6 famílias e 13 pessoas em situação de acolhimento familiar. Como resultado mais 

relevante sublinha-se os conhecimentos obtidos, uma vez que todos os responsáveis pelo acolhimento 

familiar aumentaram os conhecimentos no que diz respeito à alimentação saudável, exercício físico e 

comunicar no cuidar. No entanto, é importante que o enfermeiro especialista continue a dinamizar 

espaços de partilha para esclarecer e uniformizar os procedimentos relativos à administração de 

terapêutica, pela complexidade, debate e interesse que este tema gerou.  

Neste percurso de formação especializada foram desenvolvidas outras atividades que permitiram 

adquirir competências no âmbito da avaliação multicausal das situações doença e dos processos de 

tomada de decisão nos principais problemas de saúde pública, nomeadamente no âmbito do Programa 

Nacional de Saúde Escolar.  

Palavras-chave: Enfermagem comunitária; Gestão do Regime terapêutico; Famílias de acolhimento. 
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ABSTRACT 

Based on the Health planning methodology, this report seeks to describe objectively the path taken 

during the internship that happened from September 10th to December 21th, 2012, at the Celorico de 

Basto Health Center, that belongs to the Tâmega I - Low Tâmega Health Center Group, within the 

course unit of Internship and Report that integrates Master's Degree in Community Nursing, at the 

Vila Real Nursing School of the Trás-os-Montes and Alto Douro University, and analyze their 

contribution to the development of the Specialist Competencies of Community and Public Health 

Nursing in accordance with Regulation No 128/2011. 

The process of acquiring and developing skills in the area of Community and Public Health Nursing 

for the empowerment of communities occurred through the participation in numerous activities 

developed in different domains under the action of nurse specialists in those areas. It was performed a 

analysis of the health situation diagnosis made to identify families who were responsible for persons in 

dependency scenarios at Ourilhe, Celorico de Basto. This diagnosis identified 21 people in some 

dependency situations and 14 family caregivers, 10 of this 14 recognized had severe overload, 

indicating the great need for specialized nursing intervention. 

Under the request made by the Social Security Institute - Celorico de Basto it was conceived the 

intervention program " The Health of the Pearson to Our Care " with the purpose of educate the 

responsible for the host families to provide quality care and contribute to the health and well-being. 

So, was planned and carried out the project "Therapeutic Regimen Management and Communication 

for Better Care" in which developed formative nature activities: "healthy eating", "exercise", 

"medication" and "communicating in caring." In this project there were identified six foster families 

and 13 people in foster care situation. The most relevant results underlines is the knowledge obtained, 

since all the responsible for foster care, increased knowledge regarding to healthy eating, exercise and 

communicating in caring. However, it’s important that the specialized nurse continues to create places 

of sharing to clarify and standardize procedures related to therapy delivery, because of the complexity, 

debate and interest that the subject generated. 

In the journey of specialized training there were developed other activities used to acquire skills within 

the multifactorial assessment of disease situations and decision-making processes in some public 

health key problems, particularly under the National School Health Program. 

Keywords: Community nursing; Therapeutic regimen management; Host families. 
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1. INTRODUÇÃO 

Numa abordagem mais integral, a enfermagem comunitária e de saúde pública centra a sua 

ação numa prática global focada na comunidade e o enfermeiro especialista em enfermagem 

comunitária e de saúde pública (EEECSP), de acordo com as suas competências, procura 

proporcionar, com as suas intervenções, ganhos efetivos em saúde. Deste modo, o bom 

funcionamento do sistema de saúde depende da disponibilidade de profissionais de 

enfermagem bem formados e motivados que estabeleçam novas propostas adequadas à 

crescente complexidade dos problemas de saúde da comunidade. 

Prestar cuidados de enfermagem de qualidade implica uma formação contínua pela 

importância da constante renovação ou atualização de conhecimentos e para o 

desenvolvimento de competências. Tendo Portugal passado por uma recente reestruturação 

dos cuidados de saúde primários (CSP), o EEECSP adquiriu uma maior visibilidade e um 

papel com maior autonomia para planear e implementar intervenções junto da comunidade. E 

porque se exerce funções de enfermagem nesta área, o desejo e a necessidade de consolidar 

conhecimentos sobre o planeamento em saúde levou ao ingresso nesta especialidade de 

enfermagem de modo a desenvolver competências específicas que potenciarão a realização de 

projetos de intervenção na comunidade. Assim, esta ambição e necessidade pessoal e 

profissional motivaram o interesse em frequentar o Mestrado em Enfermagem Comunitária 

(MEC). 

Os CSP têm vindo a acompanhar as mudanças e os problemas relacionados com a saúde das 

comunidades e da sociedade portuguesa, marcada pelas alterações demográficas onde se 

acentua o envelhecimento da população, numa constante procura de manutenção e melhoria 

do estado de saúde das populações. A qualidade dos cuidados está intimamente ligada ao 

planeamento em saúde, visto que se pretende uma mudança organizada que responda às reais 

necessidades da população, resolvendo ou minimizando os seus problemas de saúde 

específicos. Como resposta, surge a educação para a saúde (EpS), que constitui uma parte 

inerente a todas as ações de saúde e tem como propósito a aquisição de conhecimentos, o 

desenvolvimento de hábitos e atitudes favoráveis por parte da população para a sua saúde, 

promovendo a participação permanente, consciente e ativa por parte dos indivíduos, famílias e 

comunidade, num processo que visa alcançar melhores níveis de saúde e bem-estar.  
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Este relatório pretende assinalar o contributo da unidade curricular Estágio e Relatório que 

integra o MEC da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real (ESEnfVR) – Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), para o processo de aquisição de competências do 

EEECSP (Regulamento nº 128/2011, de 18 de fevereiro) e a sua reflexão e análise tem por 

finalidade dar cumprimento a uma exigência pedagógica, contribuindo para a avaliação da 

unidade curricular. No que diz respeito à componente prática, englobou dois momentos de 

estágio distintos: o primeiro estágio, no decorrer da unidade curricular Estágio de 

Enfermagem Comunitária I, no período de 7 de maio a 13 de julho de 2012, na Unidade de 

Cuidados na Comunidade (UCC) “Mãos Amigas” e na Unidade de Saúde Publica (USP) de 

Celorico de Basto. Este estágio possibilitou o contacto inicial com as competências 

específicas do EEECSP e permitiu desenvolver as primeiras fases do planeamento em saúde 

no que concerne ao nível de dependência das pessoas da freguesia de Ourilhe, concelho de 

Celorico de Basto. Este diagnóstico foi considerado muito pertinente pois o concelho de 

Celorico de Basto é uma área do território nacional onde o envelhecimento populacional é 

muito marcado, logo a morbilidade e comorbilidades associadas estão presentes e são 

geradoras de incapacidade e dependência. O segundo estágio, realizado no período de 10 de 

setembro a 21 de dezembro de 2012, nas mesmas unidades do Centro de Saúde (CS) de 

Celorico de Basto, ambas unidades funcionais do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) 

Tâmega I – Baixo Tâmega, do concelho de Celorico de Basto, com a duração de 15 semanas, 

tinha como principal objetivo dar continuidade à operacionalização das restantes etapas do 

planeamento em saúde. Neste período foi estabelecida uma colaboração entre a UCC “Mãos 

Amigas” e o Instituto de Segurança Social, Instituto Público (ISS, IP), no sentido de 

possibilitar o desenvolvimento de processos de capacitação das famílias responsáveis pelo 

acolhimento familiar (AF), nomeadamente, o membro da família a quem é atribuída a 

responsabilidade pela prestação do serviço, uma vez que eram estas as necessidades 

identificadas pelas entidades responsáveis e que exigiam resposta emergente.  

Ambos os estágios permitiram o desenvolvimento de competências na USP de Celorico de 

Basto, que funciona como um observatório de saúde da comunidade, sendo esta unidade 

responsável pela avaliação dos indicadores de saúde pública, ou seja, pela vacinação, pelos 

casos de doenças de declaração obrigatória, pelos estudos epidemiológicos, entre outros.  

O estágio que é alvo de análise neste relatório tinha como objetivos gerais: i) aplicar os 

conhecimentos teóricos articulados com a componente prática; ii) contribuir para o 
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desenvolvimento e consolidação das competências do EEECSP; iii) refletir sobre as práticas e 

as aprendizagens no contacto com a realidade; iv) conceber, implementar e avaliar um projeto 

de intervenção com base na metodologia do planeamento em saúde.  

De acordo com estes objetivos, definiram-se os objetivos específicos para a elaboração deste 

relatório: i) descrever o desenvolvimento do projeto de intervenção, os seus objetivos, 

estratégias e atividades selecionadas para a sua implementação; ii) analisar a 

operacionalização das etapas do planeamento em saúde; iii) avaliar o projeto de intervenção, 

bem como os ganhos em saúde para a população alvo; iv) analisar o desenvolvimento das 

competências do EEECSP, em termos profissionais e pessoais; v) dar resposta à vertente de 

avaliação da unidade curricular servindo de instrumento de avaliação. 

Para a elaboração do documento escrito, respeitante à unidade curricular estágio/relatório de 

Enfermagem Comunitária, será feito uso da metodologia descritiva e da pesquisa 

bibliográfica, com recurso a uma linguagem clara e objetiva e à análise crítico-reflexiva. De 

forma a facilitar a leitura e compreensão do documento, a sua estrutura aborda os aspetos 

respeitantes ao diagnóstico de situação de saúde (DSS) desenvolvido para identificação do 

nível de dependência das pessoas da freguesia de Ourilhe e são descritos os resultados mais 

relevantes deste diagnóstico, prosseguindo com a descrição dos problemas identificados e 

definição das prioridades de intervenção. Dá-se prosseguimento ao projeto de intervenção que 

reflete a mudança da temática para as famílias de acolhimento (FA) de adultos e idosos em 

situação de dependência, surgindo novo diagnóstico, caracterização da população alvo e 

definição de prioridades. Descreve-se o planeamento do projeto “Gestão do Regime 

Terapêutico e Comunicação para Melhor Cuidar”, os objetivos, a seleção das estratégias, a 

preparação operacional da intervenção, a execução e a avaliação da intervenção. Por último, 

são descritas outras atividades desenvolvidas durante o estágio na USP e na UCC no âmbito 

da saúde escolar e higiene corporal e por fim as considerações finais.  
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2. DO DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE À INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA 

A intervenção dos enfermeiros no âmbito da enfermagem comunitária alicerça-se no 

planeamento e desenvolvimento de estratégias de capacitação da comunidade, ou seja, só com 

um planeamento efetivo é possível identificar as verdadeiras necessidades da comunidade. 

Desta forma procede-se à tomada de decisão, no sentido em que a transformação da 

comunidade se processe de maneira mais eficiente, ao permitir uma racionalização na 

aplicação dos recursos de saúde através do desenvolvimento de intervenções prioritárias para 

a obtenção de ganhos em saúde.  

Ao longo do texto deste relatório constatar-se-á que a metodologia do planeamento em saúde 

constitui a base da sua realização em sequência progressiva pelas suas etapas, em respeito por 

esta metodologia, numa perspetiva integradora e compreensiva. 

2.1. Diagnóstico de situação de saúde 

A metodologia do planeamento em saúde, segundo Imperatori e Giraldes (1993) começa com 

o planeamento que é definido como “…um conjunto de decisões programadas, previstas, e o 

seu resultado é uma mudança sócio-cultural por contacto dirigido, de tipo progressivo, 

induzido e de mecanismo multicasual” (p.24), e tendo em conta este princípio estruturou-se o 

planeamento do diagnóstico de situação do projeto de estágio. 

A metodologia do planeamento em saúde tem etapas bem definidas que sustentam a tomada 

de decisão do enfermeiro no âmbito da saúde, intervindo de forma sequencial para que a 

transformação da realidade se processe da maneira mais eficiente. A primeira etapa consiste 

no DSS e a sua realização exige o conhecimento do problema que corresponde a um estado de 

saúde considerado deficiente pelo indivíduo, família ou coletividade e da necessidade que 

exprime a diferença entre a situação atual e aquela que se pretende atingir (Tavares, 1992). 

No decorrer do Estágio de Enfermagem Comunitária I, que teve lugar de 7 de maio a 13 de 

julho de 2012 na UCC “Mãos Amigas”, foi desenvolvido o DSS, que começou pela 

caracterização do local onde decorria o estágio, nomeadamente a região de Celorico de Basto, 

que se passa a descrever de seguida. 
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A região de Celorico de Basto 

Celorico de Basto remonta à era pré-romana e em 1520 recebeu um dos 589 florais 

concedidos por D. Manuel. Os primeiros povos fixaram-se nestas terras de Celorico de Basto, 

muito pelo bom clima, a abundância de pastagens e de água. A partir do século XVII 

construíram-se casas e solares senhoriais e brasonados que marcam, até hoje, toda a paisagem. 

Destacam-se a Casa do Campo, os solares da Boa Vista e do Outeiro (século XVIII), a Casa 

da Portela, a da Gandarela, a do Prado (século XIX) e a Casa da Igreja (século XVIII). 

Inicialmente a sede do concelho localizava-se junto ao Castelo de Arnoia, mas em abril de 

1719 foi transferida para a freguesia de Britelo. 

Assim, o município de Celorico de Basto localiza-se no norte do país e pertence ao distrito de 

Braga, tem uma área de aproximadamente 181,10 km
2
, sendo constituído por 15 freguesias: 

Agilde; Arnoia; Borba de Montanha; Britelo, Gémeos e Ourilhe (Celorico de Basto); 

Caçarilhe e Infesta; Canedo de Basto e Corgo; Carvalho e Basto (Santa Tecla); Codeçoso; 

Fervença; Moreira do Castelo; Rego; Ribas; São Clemente de Basto; Vale de Bouro e por 

último Veade, Gagos e Molares. Celorico faz fronteira geograficamente com Amarante, 

Cabeceiras de Basto, Fafe, Felgueiras e Mondim de Basto. Está ainda rodeado por cadeias 

montanhosas como as do Marão, Alvão e Cabreira, sendo o Viso, na freguesia de Caçarilhe, o 

pico mais alto desta localidade com 856 metros de altitude. Tem um relevo acidentado, numa 

conjugação de vastos planaltos e estreitos vales que descem até ao rio Tâmega.  

A atividade de excelência é a agricultura, principalmente a produção de vinho verde, milho, 

batata e variados produtos hortícolas. A pecuária e a silvicultura também estão em 

desenvolvimento no concelho.   

No que diz respeito aos acessos, Celorico de Basto está rodeado de estradas nacionais (EN), 

sendo as principais a EN 206, a EN 210, a EN 304 e a EN 101-4, e é possuidor de uma 

riqueza hídrica grande, o Rio Tâmega. No artesanato, é dada especial atenção para os 

bordados a fio de ouro, os trabalhos de tecelagem de linho, mantas e tapetes de trapos e 

cestaria. A nível gastronómico, destacam-se neste concelho, o arroz de cabidela, as couves 

com feijão e toucinho, o cozido à portuguesa, o cabrito assado, o arroz no forno, o bacalhau à 

Freixieiro, os fumeiros e o queijo da serra. Na doçaria são de mencionar o pão-de-ló, as 

cavacas, os rosquilhos, as galhofas e o pudim caseiro. Celorico de Basto é um concelho muito 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agilde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arnoia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Borba_de_Montanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Britelo,_G%C3%A9meos_e_Ourilhe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Ca%C3%A7arilhe_e_Infesta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Canedo_de_Basto_e_Corgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Carvalho_e_Basto_(Santa_Tecla)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Code%C3%A7oso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferven%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moreira_do_Castelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rego_(Celorico_de_Basto)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ribas_(Celorico_de_Basto)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Clemente_de_Basto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_de_Bouro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Veade,_Gagos_e_Molares
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marcado pelas crenças religiosas, e o feriado municipal é dia 25 de julho, celebração em honra 

de Santiago. 

Celorico de Basto tem atualmente uma população residente de 20.098 habitantes, e população 

presente de 19.661 indivíduos, segundo os dados do Censos 2011 (Instituto Nacional de 

Estatística [INE], 2011), verificando-se uma perda populacional de 368 habitantes, já que o 

Censos de 2001 apontava para uma população de 20.466 habitantes. Verifica-se, assim, uma 

densidade populacional de 107,7 hab./Km
2
 nos dados do Censos de 2011. Britelo é a freguesia 

com maior número de residentes, possuindo 2.561 habitantes e concomitantemente 888 

famílias, esta freguesia é assim, o centro do município de Celorico de Basto. Já a freguesia 

com menor população é Basto (Santa Tecla) com apenas 212 habitantes, que constituem 74 

famílias. 

No que diz respeito a serviços de saúde, a população de Celorico de Basto é servida pelo CS 

de Celorico, que pertence ao ACES Tâmega I - Baixo Tâmega, do qual fazem parte os centros 

de saúde de: Amarante (sede), Baião, Marco de Canaveses e as Unidades de Saúde de Cinfães 

e Resende. O CS de Celorico de Basto é constituído por quatro unidades funcionais, sendo 

elas: Fermil, Fervença, Gandarela e Rêgo. Aqui trabalham 105 funcionários, dos quais: 12 

médicos, um deles especialista em saúde pública; 34 enfermeiros; 36 assistentes operacionais; 

20 assistentes técnicos; 2 técnicos superiores, sendo 1 dentista e 1 assistente social e 1 técnico 

de saúde ambiental. 

A prestação de cuidados ao indivíduo/família/comunidade é uma premissa fundamental nos 

CSP e aqui não é exceção. Assim, dispõe de: Serviço de Atendimento Permanente, que presta 

cuidados de maior urgência, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana; uma USP, que 

funciona como observatório local da saúde da comunidade; um Centro de Diagnóstico 

Pneumológico, local onde são acompanhados os utentes com diagnóstico de doença pulmonar 

infeciosa, seus familiares e conviventes, entre outras atividades dirigidas à população; a UCC 

denominada “Mãos Amigas”, que desenvolve projetos de âmbito comunitário nas mais 

diversas áreas como, por exemplo, a saúde escolar, dispõe de uma Equipa de Cuidados 

Continuados Integrados (ECCI), que dá apoio a todos os que se encontram em situação de 

dependência, privilegiando os cuidados no domicílio, entre muitos. 
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Na mesma estrutura física deste CS localiza-se ainda uma Unidade de Convalescença, que 

pertence à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, sob a direção do Centro 

Hospitalar Tâmega e Sousa. 

Quanto aos indicadores de saúde, o CS de Celorico de Basto tem no presente momento 20.837 

utentes inscritos, 49,25% são do sexo masculino e 50,75% do sexo feminino. Existem 3.756 

utentes com idade igual ou superior a 65 anos, correspondendo a 18,02% da população total. 

Pode, assim, verificar-se que dado o elevado número de idosos na região, a probabilidade de 

existirem pessoas com dependência é grande. 

O município de Celorico de Basto possui ainda um conjunto de respostas privadas no que diz 

respeito à saúde, como é o caso das clínicas médicas privadas e lares de terceira idade. No 

entanto, o concelho não possui unidades hospitalares. A unidade mais próxima é o Centro 

Hospitalar do Alto Ave, formado por duas unidades hospitalares, a de Guimarães e a de Fafe, 

bem como a unidade hospitalar de Amarante que, em associação com o Hospital de Penafiel, 

formam o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa. 

A UCC “Mãos Amigas” de Celorico de Basto 

A nova reorganização dos CSP colocaram as UCC com uma visão muito centrada dos 

cuidados na comunidade. Através destas unidades é agora possível focalizar esforços no 

sentido de levar os cuidados aos indivíduos/família/comunidade, e não esperar que estes 

recorram aos serviços de saúde. Assim, é na UCC que o EEECSP desenvolve grande parte das 

suas intervenções, como é o caso da UCC “Mãos Amigas”. No que respeita à sua composição, 

a UCC “Mãos Amigas” é constituída por doze enfermeiros, dos quais dois são EEECSP, dois 

especialistas em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, três especialistas em 

Enfermagem de Reabilitação e um especialista em Enfermagem de Saúde Materna e 

Obstétrica; e ainda, dois médicos, um elemento do serviço social, um assistente técnico, 

ficando a faltar designar um nutricionista e um psicólogo. 

Estes elementos unem esforços para dar resposta às necessidades da população do concelho de 

Celorico de Basto e, para isso, desenvolvem uma série de programas no âmbito: ECCI; saúde 

escolar/saúde oral; reabilitação; parentalidade, saúde materna e reprodutiva; intervenção em 

grupos de risco, nomeadamente, rendimento social de inserção e articulação com o Núcleo de 

Apoio a Crianças e Jovens em Risco. Estes programas destinam-se às mais diversas 

comunidades de Celorico de Basto, desde trabalhadores, estudantes ou residentes na área.  
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Diagnóstico de situação das famílias de Ourilhe com pessoas dependentes 

O DSS foi planeado de forma a dar resposta às necessidades da população do concelho de 

Celorico de Basto, concretamente à comunidade de Ourilhe, orientado de acordo com os 

objetivos a atingir no período de estágio. 

2.1.1. População/Amostra 

Na primeira reunião com os orientadores de estágio, decidiu-se que o DSS iria incidir na 

situação de sobrecarga dos cuidadores associada à prestação de cuidados à pessoa com 

dependência. No entanto, tratava-se de um curto período de estágio, o que impedia o 

diagnóstico a toda a população do concelho de Celorico de Basto, pelo que, depois de 

analisado o mapa de freguesias, as respetivas densidades populacionais e ponderados aspetos 

como a duração do estágio, o número de elementos para a recolha de dados e a distância das 

freguesias ao centro do concelho, concluiu-se que seria viável desenvolver o estudo na 

freguesia de Ourilhe. 

A freguesia de Ourilhe tem uma área de 5,81 km
2 
e 459 habitantes segundo dados do Censos 

2011 (INE, 2011), tal como se pode verificar na Tabela 1. Nesta freguesia existe um 

predomínio de habitantes do sexo feminino, havendo 239 mulheres e 220 homens, agregados 

em 154 famílias, correspondendo a uma densidade populacional de 85,5 hab./km
2
. A região 

faz fronteira com Gémeos, Gagos, Infesta, Britelo, Veade, Vale de Bouro, Caçarilhe e 

Molares, é uma área com pouca industrialização, sendo a agricultura a atividade 

predominante. 

Tabela 1. 

População presente e residente de Ourilhe – Celorico de Basto 

Período de 

referência dos 

dados 

Local de 

residência 
Sexo 

População presente (nº) por 

local de residência e sexo; 

Decenal (1) Nº 

População residente (nº) 

por local de residência e 

sexo; Decenal (1) Nº 

2001 Ourilhe 030516 
H 

M 

165 

193 

185 

208 

2011 Ourilhe 030516 
H 

M 

202 

227 

220 

239 

Fonte: INE, 2011 

Dada a impossibilidade de se realizar um diagnóstico para toda a população do concelho de 

Celorico de Basto, escolheu-se uma amostra intencional para o estudo, a população da 
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freguesia de Ourilhe, com visita às residências na procura de pessoas com qualquer grau de 

dependência física e instrumental. O conhecimento do número exato de famílias com 

dependentes a seu cargo era uma das intervenções que os EEECSP necessitavam atualizar, 

pois de acordo com os registos informatizados do CS, na freguesia de Ourilhe estavam 

referenciados apenas oito utentes com dependência, o que parecia não corresponder à 

realidade. Assim, a realização deste DSS era pertinente, necessária e a sua concretização 

viável no período de estágio. 

A população do DSS ficou constituída por todos os elementos cuidadores e pessoas em 

situação de dependência que integravam os agregados familiares da freguesia de Ourilhe. 

Neste sentido, planeou-se uma visita a cada domicílio desta freguesia. E em cada agregado 

familiar, “in loco” identificaram-se as pessoas dependentes e os seus cuidadores, a quem foi 

aplicado o formulário.  

A amostra ficou constituída pelos cuidadores familiares ou cuidadores informais (CI), 

identificados nas suas residências, e pelas pessoas de quem cuidavam, com qualquer grau de 

dependência física e instrumental, pertencentes à freguesia de Ourilhe.  

2.1.2. Objetivos do diagnóstico de situação de saúde 

O objetivo geral do DSS consistia em identificar e proceder à caracterização das pessoas em 

situação de dependência e dos CI quanto à sobrecarga resultante dos cuidados prestados aos 

familiares em situação de dependência da freguesia de Ourilhe, pertencente ao ACES Tâmega 

I – Baixo Tâmega, no período compreendido entre maio e julho de 2012.  

Os objetivos específicos que se pretendiam atingir com o DSS para a população da freguesia 

de Ourilhe, visavam: i) conhecer o número de pessoas dependentes; ii) identificar as pessoas 

dependentes e avaliar o seu grau de dependência; iii) identificar a existência de um CI e 

avaliar o grau de sobrecarga do CI principal. 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica acerca do tema principal: o cuidador familiar ou CI, a 

dependência, a sobrecarga do CI e algumas temáticas associadas. Deste modo, procurou-se 

aprofundar estes conteúdos de modo a fundamentar e retratar estas situações para que as 

intervenções fossem planeadas e executadas de forma mais adequada, permitindo aos 



Do diagnóstico à intervenção de enfermagem comunitária:  
Gestão do regime terapêutico e comunicação para melhor cuidar 

 

11 

EEECSP uma atuação mais eficaz e eficiente, de forma a melhorar a qualidade de vida dos 

intervenientes e alcançar ganhos em saúde para esta população. 

2.1.3. Tipo de estudo e variáveis 

Para a elaboração do DSS e no seguimento da metodologia do planeamento em saúde, a 

descrição da situação de dependência da população da freguesia de Ourilhe foi efetuada com 

recurso a estudo descritivo e transversal, de modo a conhecer a situação de saúde no período 

em que decorre o estudo, ou seja, a prevalência, por este facto os estudos transversais são 

também chamados de estudos de prevalência (Bonita, Beaglehole & Kjellström 2010). 

Foram ainda definidas as seguintes variáveis: sexo, idade, estado civil, escolaridade, 

profissão, gau de parentesco entre o CI e a pessoa com dependência, existência e tipo de ajuda 

na prestação de cuidados, existência e tipo de dificuldades na prestação de cuidados, 

adequabilidade da habitação e se esta não se verifica, qual o tipo de obstáculos, tempo e 

origem de dependência, dependência nas atividades básicas de vida diárias (ABVD) e nas 

atividades instrumentais de vida diárias (AIVD) e a sobrecarga do CI. Posteriormente, estas 

variáveis foram alvo de caracterização e operacionalização (Apêndice A). 

 2.1.4. Instrumento de recolha de dados 

O formulário (Apêndice B) foi o instrumento de recolha de dados construído especificamente 

para a realização do diagnóstico, sendo constituído por seis partes: as respostas às questões da 

primeira parte permitem a caracterização do agregado familiar, o número de pessoas, as 

idades e sexo dos mesmos, bem como a identificação da existência, ou não, de pessoas com 

dependência e de cuidador; as respostas às questões da segunda parte permitem efetuar a 

caracterização do CI e da situação de dependência; as respostas às questões da terceira parte 

permitem fazer a caracterização da pessoa com dependência; e, por fim, as questões das 

quarta, quinta e sexta partes permitem avaliar, respetivamente, o grau de dependência nas 

atividades de vida diárias através do Índice de Barthel, adaptado para o português por Araújo, 

Ribeiro, Oliveira e Pinto (2007), o grau de dependência instrumental através do Índice de 

Lawton abreviado (Lawton & Brody, 1996; Sequeira, 2007) e o grau da sobrecarga do CI 

através da Escala de Zarit (Sequeira, 2010; Zarit & Zarit, 1983). 
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Foram cumpridos os requisitos éticos para o desenvolvimento do estudo e solicitada e obtida a 

autorização para o desenvolvimento deste DSS (Apêndice C). Antes da implementação foi 

imperatório a realização de um pré-teste de forma a identificar algumas lacunas, ou problemas 

de interpretação que pudessem pôr em causa a sua utilização ou que obrigassem a alguma 

reestruturação. Realizou-se o pré-teste aplicando o formulário a uma família na freguesia de 

Gagos. Como não se verificaram problemas de interpretação que pusessem em causa a 

aplicação do formulário ou que levassem a uma nova redação, este constituiu a versão final. 

2.1.5. Apresentação e análise dos dados  

Após a recolha de dados referentes ao DSS foi importante ter alguma visibilidade do trabalho 

desenvolvido, e assim os formulários aplicados foram designados com um código numérico 

consecutivo de modo a garantir a confidencialidade de todos os que livremente colaboraram. 

E de forma a sintetizar a informação recolhida, utilizou-se a estatística descritiva, 

nomeadamente: frequências absolutas (nº) e relativas (%), bem como medidas de tendências 

central. Para uma análise mais eficaz, foi criada uma base de dados no SPSS® (Statistical 

Package for the Social Sciences), versão 19.0 para Windows Vista 2007, especificamente para 

este estudo, e os dados foram introduzidos nesta base individualmente. 

Depois de todos os dados introduzidos na base de SPSS, procedeu-se ao seu tratamento. Não 

foram utilizados testes estatísticos, fez-se apenas o estudo descritivo, pois o número de 

famílias e de CI era pequeno para correlações de natureza estatística.  

O contacto com a população de Ourilhe para observação da realidade foi um trabalho moroso 

mas extremamente gratificante, pois houve necessidade de “ir de porta em porta”, para 

contactar diretamente com a população e conhecer a realidade da comunidade, o que trouxe 

uma nova visão sobre os cuidados do EEECSP.  

Caracterização da população/amostra  

Neste processo, foram inquiridos 93 agregados familiares, perfazendo um total de 285 

habitantes. Constatou-se uma média de 3 pessoas por habitação, sendo que o mínimo de 

habitantes é 1, e o máximo são 7 pessoas por residência. 
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No que concerne às idades dos habitantes da população de Ourilhe (n=285), verificou-se uma 

média de 39,59 anos. A pessoa de menor idade era uma criança com 3 meses, e a de maior 

idade era um idoso com 92 anos. A maior concentração de indivíduos situa-se entre os 18 e os 

44 anos, correspondendo a 32,63% da população inquirida (n=93) e existia uma percentagem 

de 19,65% de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos (n=56), tal como se pode ver na 

Tabela 2. 

Tabela 2. 

Caracterização da população da freguesia de Ourilhe 

 Frequência 

(n=285) 

Percentagem 

(%) 

Sexo   

Masculino 132 46,32 

Feminino 153 53,68 

Idade   

0 – 17 anos 72 25,26 

18 – 44 anos 93 32,63 

45 – 64 anos 64 22,45 

65 – 73 anos 26 9,12 

74 – 84 anos 24 8,42 

85 – 92 anos 6 2,11 

No que diz respeito ao sexo, como pode verificar-se na Tabela 2, das 285 pessoas da freguesia 

de Ourilhe, 153 são mulheres (53,68%) e 132 homens (46,32%), o que está de acordo com os 

dados do Censos de 2011 (INE, 2011). 

Nesta freguesia, no que concerne à identificação das pessoas com dependência e seus 

cuidadores, da totalidade da população, foram identificadas 21 pessoas com dependência, das 

quais apenas 14 dispunham de um CI (66,67%). Logo, percebeu-se que existiam 7 pessoas 

com algum tipo de dependência sem cuidador (33,34%) (Tabela 3), e sob os quais devem 

recair cuidados de enfermagem adequados. 

As pessoas dependentes da freguesia de Ourilhe eram maioritariamente do sexo feminino, 13 

pessoas, como se pode observar na Tabela 3, o que corresponde a 61,90% de toda a população 

dependente e, destas, 8 pessoas eram do sexo masculino (38,10 %). 
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Tabela 3. 

Caracterização das pessoas dependentes da freguesia de Ourilhe 

 Frequência 

(n=21) 

Percentagem 

(%) 

Sexo   
Masculino 8 38,10 
Feminino 13 61,90 

Idade   
18 – 44 anos 1 4,76 
45 – 64 anos 4 19,05 
65 – 73 anos 4 19,05 
74 – 84 anos 8 38,10 

85 – 92 anos 4 19,05 

Atividade laboral   
Reformado 2 9,52 
Agricultor 15 71,43 
Negociante de gado 2 9,52 
Ajudante construção civil 1 4,76 
Carpinteiro 1 4,76 

Origem da dependência   

Doença 18 85,71 
Acidente 3 14,29 

Tempo de dependência   
Entre 7 e 9 meses 2 9,52 
Entre 10 e 12 meses 1 4,76 
Mais de 1 ano 9 42,86 
Mais de 5 anos 9 42,86 

Presença ou ausência de cuidador   

Com cuidador 14 66,67 

Sem cuidador 7 33,34 

As idades das pessoas dependentes situavam-se entre os 42 e os 92 anos, correspondendo a 

uma média de 72,29 anos e 8 eram idosos com idades entre os 74 e os 84 anos (38,10%). Para 

os intervalos de idades dos 45 aos 64 anos, dos 65 aos 73 anos e dos 85 aos 92 anos observa-

se uma percentagem de 19,05%, o que evidencia a existência de 4 pessoas dependentes em 

cada um destes intervalos de faixa etária. Existe, ainda, uma pessoa dependente com idade 

compreendida entre os 42 e os 44 anos (4,76%), tal como se vê na Tabela 3. 

No que concerne à atividade laboral, todos os dependentes eram reformados (n=21). No 

entanto, as suas atividades anteriores eram diversas, sendo a mais predominante a agricultura 

(71,43%), tal como se pode constatar na Tabela 3. Mencionaram as atividades de ajudante de 

construção civil e carpinteiro, um elemento (4,76%), duas das pessoas com dependência 

referiram a profissão de negociantes de gado (9,52%) e duas outras pessoas referiram ter-se 

reformado muito antes da idade da reforma. 

Procurou-se perceber qual a origem desta dependência, ou seja, se o que despoletou esta 

situação de dependência foi uma doença ou acidente. Assim, tal como é possível observar na 

Tabela 3, grande parte da dependência está associada a uma patologia de base, e isto verifica-

se em 85,71% dos dependentes (n=18), que referiram os acidentes vasculares cerebrais 
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(AVC), as demências e os problemas osteoarticulares como a doença que deu origem à 

situação de dependência. No que diz respeito à causa da dependência devido a acidente, estes 

verificaram-se em 3 casos (14,29%) e estão ligados a acidentes de viação e domésticos. 

Um fator importante na sobrecarga do cuidador passa pelo tempo de dependência, e assim 

pode ver-se que o tempo de dependência é prolongado em grande parte das situações 

identificadas, na freguesia de Ourilhe (Tabela 3). Em nove casos, a pessoa está dependente há 

mais de 5 anos e em outros nove esta situação de dependência decorre há mais de um ano 

(42,86%), estando apenas duas pessoas dependentes entre 7 a 9 meses (9,52 %), e uma entre 

10 e 12 meses (4,76%). Constata-se que o tempo de dependência é deveras prolongado, o que 

pode acarretar comorbilidades associadas, quer para a pessoa com dependência, quer para o 

seu cuidador. 

A dependência foi ainda avaliada mediante a capacidade de cada um cumprir as ABVD e 

AIVD. Como se pode verificar-se na Tabela 4, para as ABVD, 23,81% estão totalmente 

dependentes (n=5), 4,76% apresenta uma dependência severa (n=1), 19,05% uma dependência 

moderada (n=4), 42,86% demonstra uma dependência ligeira (n=9), e apenas 9,52% é 

totalmente independente (n=2).  

Tabela 4. 

Dependência nas ABVD e nas AIVD 

Dependência nas ABVD 
Frequência  

(n=21) 

Percentagem 

(%) 

Independente 2 9,52 

Ligeiramente dependente 9 42,86 

Moderadamente dependente 4 19,05 

Severamente dependente 1 4,76 

Totalmente dependente 5 23,81 

Dependência nas AIVD 
Frequência  

(n=21) 

Percentagem 

(%) 

Independente 0 0,00 

Moderadamente dependente 3 14,29 

Severamente dependente 18 85,71 

 

Já no que concerne às AIVD, não existem pessoas completamente independentes, 14,29% é 

moderadamente dependente (n=3) e a maioria está severamente dependente a este nível. 

Observa-se que 85,71% das pessoas apresenta severa dependência no âmbito instrumental 

(n=18) (Tabela 4). Estas pessoas, apesar de não necessitarem de cuidados constantes nas 

ABVD, necessitam certamente de supervisão e orientação. 
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Um elemento fundamental nos cuidados à pessoa com dependência é o CI, assim, depois de 

compreender a situação de dependência das pessoas da freguesia de Ourilhe é importante 

perceber quem são os seus cuidadores, as suas forças e virtudes, bem como as suas 

dificuldades e frustrações. Desta forma, dos 14 cuidadores anteriormente referidos, existe um 

predomínio do sexo feminino, com 92,86% (n=13), existindo apenas um cuidador do sexo 

masculino (7,14%), como podemos observar na Tabela 5. 

Tabela 5. 

Caracterização dos cuidadores familiares/cuidadores informais 

 Frequência 

(n=14) 

Percentagem 

(%) 

Sexo   
Masculino 1 7,14 
Feminino 13 92,86 

Idade   
18 – 44 anos 5 35,71 
45 – 64 anos 3 21,43 
65 – 73 anos 5 35,71 

74 – 84 anos 1 7,14 

Estado civil   
Solteiro 2 14,29 
Casado 10 71,43 
Separado/Divorciado 1 7,14 
Viúvo 1 7,14 

Escolaridade   
Sem escolaridade 4 28,57 

Sabe assinar 1 7,14 
1º ciclo do ensino básico incompleto 6 42,86 
4ª classe/1º ciclo ensino básico 1 7,14 
Ensino preparatório/2º ciclo do ensino básico 1 7,14 
9º ano /3º ciclo do ensino básico 1 7,14 

Atividade laboral   
Reformado/Desempregado 9 64,29 
Agricultor 3 21,43 

Doméstica 2 14,29 

Cessação da atividade profissional   
Sim 2 14,29 
Não 12 85,71 

Como se pode verificar pela Tabela 5, as idades destes cuidadores estão compreendidas entre 

os 22 e os 75 anos, correspondendo a uma média de 53,79 anos, no entanto, pode ver-se que 

35,71 % dos cuidadores tem idades compreendidas entre 18-44 (n=5) ou 65-73 anos (n=5), e 

21,43% tem idades compreendidas entre 45 e 64 anos (n=3), sendo que 7,14% tem idades 

compreendidas entre 74 e 84 anos (n=1).  

É ainda de referir que o estado civil mais predominante é o casado (71,43%), seguido do 

estado civil solteiro (14,29%) e 7,14% dos cuidadores afirmou ser viúvo, separado ou 

divorciado. 
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Questionados os CI sobre as suas habilitações literárias, as respostas indicaram que o grau de 

escolaridade destes cuidadores familiares é baixo, sendo que 28,57% não sabe assinar (n=4), 

7,14% sabe assinar, mas não tem qualquer escolaridade (n=1), verificando-se que 42,86% dos 

cuidadores frequentou a escola mas deixaram o 1º ciclo incompleto (n=6), os restantes três 

cuidadores prosseguiram os estudos, terminado em diferentes graus de escolaridades, no 

entanto, nunca ultrapassando o 9º ano ou 3º ciclo do ensino básico. 

Os CI inquiridos mantêm uma atividade laboral em 21,43% dos casos (n=3), ligada à 

agricultura, e 14,29% referiu ser doméstica (n=2), sendo que a maioria dos cuidadores estava 

reformada ou desempregada, existindo 64,29% de cuidadores nesta situação (n=9). 

Pela análise da Tabela 5, percebe-se que 14,29% dos cuidadores abdicou da profissão para 

cuidar do familiar com dependência (n=2), mas para 85,71% dos cuidadores a prestação de 

cuidados à pessoa com dependência não interferiu com a vida profissional (n=12). 

Tabela 6. 

Apoios/obstáculos para a prestação de cuidados 

 Frequência 

(n=14) 

Percentagem 

(%) 

Apoio na prestação de cuidados   
Sim 2 9,52 
Não 12 90,48 

Dificuldades na prestação de cuidados   
Sim 4 19,05 
Não 17 80,85 

Tipo de dificuldades   
Cuidados de higiene 4 100 
Posicionamentos 2 50 

Adequação da habitação   
Sim 13 61,90 
Não 8 38,10 

Barreiras habitacionais   
Casa de banho e duche 4 50 
Escadas 2 25 
Ambos 2 25 

Quando questionados sobre os apoios que recebiam para a prestação de cuidados à pessoa 

com dependência, as respostas indicaram que em 9,52% das situações este apoio se verifica 

(n=2) enquanto os restantes 90,48% não recebe qualquer tipo de apoio (n=19) (Tabela 6). E 

dos que recebem apoio, este provem de outros familiares e de instituições que fornecem 

refeições e ajudam na higiene corporal e habitacional (Tabela 6). Destes cuidadores, 19,05%, 

refere dificuldades na prestação de cuidados (n=4) e todos referem ter dificuldades nos 

cuidados de higiene e 2 cuidadores referem, ainda, dificuldades nos posicionamentos. A 

maioria dos cuidadores (80,85%; n=17) não refere qualquer tipo de dificuldade. 
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Quanto à adequabilidade da habitação e em que medida esta facilita/dificulta a prestação de 

cuidados, os cuidadores referem que esta está totalmente adequada em 61,90% das situações 

(n=13), e em 38,10% existem obstáculos na habitação (n=8). Estes obstáculos estão 

principalmente relacionados com a casa de banho e o duche em 50% dos casos (n=4), com as 

escadas em 25%, e ainda existe uma percentagem de 25% que refere ter presentes estes dois 

obstáculos arquitectónicos (Tabela 6). 

Ao procurar identificar a sobrecarga a que estes 14 cuidadores estão sujeitos, os resultados 

mostraram que 14,29% não apresenta qualquer tipo de sobrecarga (n=2) e a mesma 

percentagem refere uma sobrecarga ligeira, no entanto, para 71,43% é evidenciada uma 

sobrecarga intensa (n=10), como é percetível na Tabela 7. 

Tabela 7. 

Sobrecarga dos cuidadores familiares/cuidadores informais  

Sobrecarga do cuidador 
Frequência 

(n=14) 

Percentagem 

(%) 

Sem sobrecarga 2 14,29 

Sobrecarga ligeira 2 14,29 

Sobrecarga intensa 10 71,43 

Dos cuidadores que apresentavam sobrecarga intensa, as razões mais apontadas eram o 

contínuo esforço físico, sem descanso há já vários anos, o sentimento de solidão, a 

necessidade de estarem permanentemente disponíveis para cuidar da outra pessoa e a falta de 

tempo para as relações sociais ou para si mesmos. 

Concluído o diagnóstico de situação devem ser identificados os problemas que se pretendem 

solucionar ou minimizar (Tavares, 1992). Neste sentido, identificaram-se os seguintes 

problemas: dificuldades na obtenção de apoios para a prestação de cuidados, défices de 

conhecimentos sobre posicionamentos, cuidados de higiene e dificuldades em gerir a 

sobrecarga.  

2.2. Determinação de prioridades 

Depois de diagnosticadas, na freguesia de Ourilhe, as pessoas em situação de dependência e 

respetivos cuidadores e identificados os problemas, procedeu-se à determinação das 

prioridades. Para a priorização das necessidades recorreu-se à escala de medida linear que, 

segundo Tavares (1992), consiste numa escala contínua de 0 a 1.00, sendo que 1.00 é o valor 



Do diagnóstico à intervenção de enfermagem comunitária:  
Gestão do regime terapêutico e comunicação para melhor cuidar 

 

19 

atribuível à prioridade máxima. Assim, os 4 elementos da equipa, 2 enfermeiras estudantes do 

MEC e os dois enfermeiros orientadores de estágio, atribuíram uma cotação, obtendo-se os 

resultados descritos na Tabela 8. 

Tabela 8.  

Determinação de prioridades 

Necessidade Aluna 1 Aluna 2 
Orientador 

1 

Orientador 

2 
Total 

Dificuldades nos cuidados de higiene 0.8 0.6 0.6 0.2 2.2 

Défices de conhecimentos sobre posicionamentos 0.6 0.8 0.4 1 2.8 

Problemas na obtenção de apoios para a prestação de 

cuidados 
0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 

Dificuldades em gerir a sobrecarga 1 1 1 0.8 3.8 

Desta forma, conseguiu-se estabelecer a ordem de prioridades para efetuar a intervenção: 

 1º - Dificuldades em gerir a sobrecarga; 

 2º - Défices de conhecimentos sobre posicionamentos; 

 3º - Dificuldades nos cuidados de higiene; 

 4º - Problemas na obtenção de apoios para a prestação de cuidados. 

Depois de estabelecida a priorização de necessidades, passou-se à planificação da intervenção 

e à estruturação das atividades a desenvolver no estágio seguinte. 

2.3. Projeto de intervenção “Gestão do Regime Terapêutico e Comunicação 

para Melhor Cuidar” 

Prosseguindo o plano de estudos do MEC, desenvolveu-se o estágio na UCC “Mãos Amigas” 

e na USP de Celorico de Basto, que tinha como finalidade dar continuidade às etapas do 

planeamento em saúde. No início do estágio foi solicitada a colaboração da UCC pelo ISS, IP 

no sentido de contribuir para a formação inicial e contínua que deve ser disponibilizada, como 

um direito, às FA de idosos e adultos com deficiência. Consequentemente, foi necessário 

redirecionar o problema identificado, sem descurar as etapas do planeamento em saúde. No 

âmbito das FA, consideradas cuidadores formais (CF), a parceria efetuada entre a UCC “Mãos 

amigas”, o ISS, IP e a ESEnfVR - UTAD, identificou: i) dificuldades na gestão do regime 

terapêutico; ii) dificuldades na comunicação aquando da prestação de cuidados; iii) défices 

sobre a resposta social que enquadra as FA; iv) défices de conhecimentos sobre o controlo da 
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infeção; v) dificuldades na gestão e controlo de stresse, entre outros. Depois de definidas as 

situações prioritárias pelos profissionais do ISS, IP e pelos enfermeiros da UCC procedeu-se à 

divisão de tarefas pelas duas estudantes do MEC a realizar o estágio na UCC “Mãos Amigas”. 

Tendo em conta o plano de ação da UCC “Mãos Amigas”, participou-se na construção do 

programa major denominado “A Saúde da Pessoa ao Nosso Cuidado”. O contributo das 

alunas do MEC centrou-se em atividades primordiais como a gestão do regime terapêutico, a 

comunicação, o controlo de infecção, a gestão do stresse e o AF, dando assim origem a dois 

projetos distintos: “Gestão do Regime Terapêutico e Comunicação para Melhor Cuidar” e 

“Capacitar para Cuidar: Necessidades Formativas dos Cuidadores”.  

A justificação do Projeto “Gestão do Regime Terapêutico e Comunicação para Melhor 

Cuidar” assenta na relevância que o regime terapêutico e a comunicação assumem no 

quotidiano das FA. A gestão do regime terapêutico engloba aspetos importantes como a 

alimentação, o exercício físico e o regime medicamentoso e que assumem relevância na 

documentação dos cuidados no Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem (SAPE), utilizado 

nos CS. Tendo por base a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, a gestão 

do regime terapêutico é definida como um tipo de comportamento de adesão com as 

características específicas: executar as atividades, cumprindo um programa de tratamento da 

doença e das suas complicações, atividades essas satisfatórias para atingir objetivos 

específicos de saúde, integrar atividades para tratamento ou prevenção de doença na vida 

diária. 

De um modo geral são consideradas, no âmbito do regime terapêutico, a alimentação, o 

exercício físico e o regime medicamentoso. A alimentação é a pedra basilar de uma vida 

saudável e torna-se, por isso, fundamental que o corpo funcione nas devidas condições, de 

modo a equilibrar o índice de massa corporal adequado e prevenir e controlar doenças, como a 

hipertensão, as doenças cardiovasculares, a diabetes mellitus, entre outras (Beers, 2004). 

Neste sentido a utilização da roda dos alimentos é um instrumento de referência para uma 

alimentação saudável, pois aporta recomendações essenciais: importância de uma alimentação 

completa e variada, ingestão de alimentos de cada um dos grupos, com respeito pelas porções 

indicadas e ingestão diária de água. É fundamental reforçar a repartição das refeições de 3 em 

3 horas, diminuir ou evitar a ingestão de alimentos com excesso de açúcar, gordura e sal, bem 

como de bebidas alcoólicas. A opção por alimentos cozidos e grelhados, pelo peixe e carnes 

brancas, é fundamental para uma alimentação adequada à condição de saúde de cada 
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indivíduo (Direção-Geral da Saúde [DGS], 2004). Com a idade, a gordura corporal aumenta e 

a massa muscular diminui, assim, uma vez que o tecido muscular necessita de maiores aportes 

energéticos, com o envelhecimento as necessidades calóricas são mais reduzidas, contudo, 

reduzir às calorias não deve implicar a redução dos nutrientes (Beers, 2004). 

O exercício físico é elementar para uma vida saudável, pois ajuda a controlar a glicemia 

capilar, reforça a capacidade muscular e osteoarticular, melhora o desenvolvimento 

cardiovascular e respiratório, diminui o excesso de peso e promove o convívio, reduzindo o 

stresse. É imperatório que o exercício físico seja adequado às condições físicas e às limitações 

de cada indivíduo, pois o exercício desregrado pode trazer mais malefícios que benefícios 

(Barata, 2003; DGS, 2001). Com o passar dos anos, a diminuição das aptidões físicas e as 

mutações fisiológicas adjacentes ao processo de envelhecimento conduzem à diminuição da 

capacidade funcional que, por sua vez, contribuem para a dependência física, principalmente 

das pessoas idosas. Assim, no que concerne a este grupo, os exercícios devem ser focados 

nestas alterações de modo a reduzir os riscos e aumentar os ganhos em saúde (Tribess & 

Viruoso, 2005). É oportuno distinguir exercício físico de atividade física, sendo que 

atividades do quotidiano como caminhar, cultivar, passear, bem como atividades de exercício 

organizado, não podem ser confundidas com desporto (OMS, 2011). Já o exercício físico diz 

respeito a uma atividade física planeada e organizada, contribuindo para a manutenção ou 

melhoria de um ou mais parâmetros da condição física (Bouchard & Shephard, 1994). 

No que concerne à gestão do regime terapêutico ou medicamentoso, este pode ser uma peça 

fundamental para a sobrevivência de cada indivíduo, no entanto, o não cumprimento pode 

trazer consequências graves ou até a morte, pelo que é fundamental ter-se em consideração 

aspetos tão importantes como a via de administração, a dose certa, o medicamento certo e a 

hora certa, sendo também elementar verificar as condições da medicação ou prazos de 

validade (Phipps, Sands & Marek, 1999). É amplamente verificado que com o 

envelhecimento, existe um maior risco na administração da medicação, acrescido uma ação 

mais acentuada do fármaco e pelo facto dos idosos serem frequentemente polimedicados. No 

entanto, a resposta ao fármaco está também condicionada a outros fatores, como a idade, o 

peso, o sexo, a estação do ano e a hora do dia, a genética, a função renal, imunológica, 

gastrointestinal, hepática, cardiovascular, a temperatura corporal, a exposição a químicos e 

tóxicos, ao tabagismo, a gravidez, a ingestão de álcool ou outros fármacos, entre outros 

(Beers, 2004). 
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Por vezes, a gestão do regime medicamentoso pode ser árdua, pois com o envelhecimento 

aumentam as dificuldades com a compreensão das indicações ou com a deglutição dos 

comprimidos, levando muitas vezes ao abandono da terapêutica instituída. A estas 

dificuldades acrescem muitas vezes a pouca confiança na eficácia do fármaco ou o receio 

pelos efeitos adversos, pelo que é fundamental a supervisão na administração dos 

medicamentos (Beers, 2004). 

A comunicação eficiente é outro aspeto vital na prestação de cuidados que condiciona o 

relacionamento interpessoal e a qualidade do cuidado na sua essência. Lacunas na 

comunicação entre os prestadores de cuidados e a pessoa a seu cuidado podem conduzir a 

situações de frustração nos idosos, nas pessoas com alguma deficiência mental e nas que 

possuem um nível de compreensão baixo. Assim, estes podem revelar ansiedade e agitação 

pois as suas necessidades não são plenamente satisfeitas (Kariuki & Njuguna, 2012). Com o 

decorrer da idade, algumas capacidades vão diminuindo, como a acuidade visual e auditiva, 

por outro lado, aumenta a dificuldade em verbalizar ou compreender a informação e, 

concomitantemente, com aparecimento de demências, podem levar a uma comunicação 

menos eficaz (The Gerontological Society of America, 2012). 

A comunicação é vista como uma troca de informação que pode ser verbal ou não verbal 

(Arnold & Boggs, 1995; Balzer-Riley, 1996; Cherry, 1978). Torna-se importante que os 

cuidadores tenham competências de comunicação para respostas eficazes às necessidades das 

pessoas, demonstrando compreensão e empatia e assegurando a qualidade relacional.  

Segundo a Gerontological Society of America (2012), a comunicação com os idosos deve 

obedecer a alguns princípios, considerando-se inaceitável a utilização de linguagem 

infantilizada perante um idoso. A tendência para adotar uma linguagem infantilizada, fazendo 

uso da crença popular que “um idoso volta a ser criança”, pode ser vista como uma ofensa por 

parte do idoso, por isso, o cuidador deve sempre respeitar a pessoa cuidada e assegurar a sua 

autonomia e o direito à sua individualidade. O cuidador deve prestar muita atenção à 

comunicação não-verbal, pois, por vezes, os gestos e expressões podem ser mais agressivos 

que muitas palavras, o que impede o estabelecimento de uma relação de confiança e empatia 

entre o cuidador e a pessoa acolhida.  

Por outro lado, é relevante o cuidador perceber que com o envelhecimento algumas 

capacidades cognitivas vão gradualmente diminuindo, sendo de evitar falar com os idosos na 
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presença de estimulação visual e auditiva, para que a sua atenção seja focada naquilo que se 

pretende, devendo comunicar-se frente a frente e ao mesmo nível de olhar, para que a pessoa 

não se sinta inferiorizada ou intimidada e consiga compreender a mensagem que lhe é 

transmitida. O cuidador deve sempre manter uma comunicação de dois sentidos, ou seja, deve 

falar e fazer-se ouvir, mas tem ao mesmo tempo saber escutar e compreender o que a pessoa 

acolhida tem para dizer, demonstrando respeito, carinho e compreensão pela pessoa ao seu 

cuidado (Phaneuf, 2004). 

O projeto “Gestão do Regime Terapêutico e Comunicação para Melhor Cuidar” surgiu para 

dar resposta às necessidades formativas dos responsáveis pelo AF, através de atividade de 

EpS fundamentais para colmatar as necessidades de qualificação, atualização e 

aperfeiçoamento de competências no sentido de imprimir uma maior qualidade na prestação 

de cuidados pelas FA. 

2.3.1. Fundamentação teórica 

Para a concretização do projeto “Gestão do Regime Terapêutico e Comunicação para Melhor 

Cuidar”, houve necessidade de se efetuar uma pesquisa bibliográfica mais direcionada para a 

problemática do novo DSS. Neste enquadramento, sabe-se que qualquer intervenção requer 

uma revisão da literatura e, para isso, realizou-se uma breve e concisa fundamentação da 

temática alvo da intervenção, nomeadamente o AF onde se remete para a sobrecarga do 

cuidador, a gestão do regime terapêutico e a comunicação. 

Acolhimento Familiar: famílias de acolhimento de idosos e adultos com deficiência 

O cuidar revela-se uma dimensão ontológica do ser humano, pois os seus valores, atitudes e 

comportamentos do dia a dia revelam uma preocupação constante com este aspeto. Cuidar não 

é apenas mais uma função, uma tarefa ou um afazer, mas sim uma forma de viver em 

sociedade, um ato solidário que envolve respeito, mutualidade e complementaridade. Segundo 

Sequeira (2010), citando Lage (2005) a função de cuidar ao longo dos tempos tem estado 

vinculada à família, e é neste contexto que normalmente se processa a assimilação do papel do 

cuidador. 

Cuidar é uma conceção complexa que engloba uma multiplicidade de aspetos e saberes, assim 

ao refletir sobre a especificidade do cuidar, com as diferentes definições existentes, que 
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exploram as várias perspetivas, pode concluir-se que todas são complementares. O cuidar 

apresenta múltiplas vertentes onde se destacam a relacional, a afetiva, a ética, a sociocultural, 

a terapêutica e a técnica (Pereira, 2008). Contudo, o ato de cuidar o outro, embora nobre, 

reveste-se de um risco substancial de doenças, sejam estas físicas ou mentais, e é aos 

cuidadores que são destinadas as maiores responsabilidades (Paschoal, 1999).  

O cuidador é aquele que sendo, ou não, elemento da família, com, ou sem, compensação 

remuneratória, cuida e auxilia outra pessoa na execução das suas atividades de vida diárias, 

como a alimentação, a higiene pessoal, a distribuição da medicação ou o acompanhamento aos 

serviços de saúde (Gordilho et al., 2000). No que diz respeito ao tipo de cuidadores, Sequeira 

(2007) faz a distinção de dois tipos de cuidadores, os cuidadores formais (CF), que 

desempenham a prestação de cuidados segundo uma norma profissional e qualificada, requer 

uma preparação específica e uma habilidade técnica para o desempenho dos cuidados, 

cuidados estes que são remunerados. Podem ser médicos, enfermeiros, assistentes sociais, FA, 

entre outros. E os CI, que são aqueles que providenciam cuidados a outro de forma gratuita e 

altruísta, e que assumem um papel preponderante na vigilância de saúde, estabelecendo uma 

ligação entre a pessoa a seu cuidado e os serviços de saúde. Cabe ainda a este cuidador 

potenciar a autonomia, a independência, um ambiente seguro no interior e no exterior do lar, o 

envolvimento de toda a família, a comunicação eficaz e a socialização, bem como a 

manutenção de hábitos e gostos da pessoa a seu cuidado, sejam elas atividades de lazer, 

sociais ou religiosas. Por vezes, cabe ao cuidador auxiliar ou substituir a pessoa nas atividades 

de vida diária, sempre que este não seja capaz de as realizar, bem como a prestação de 

cuidados mais específicos dirigidos pelos profissionais de saúde responsáveis. Assim, cabe a 

este estabelecer com a pessoa a seu cuidado, um ambiente seguro, familiar e de harmonia.  

Os CF assumem cada vez um papel mais ativo na sociedade portuguesa, dadas as alterações 

sociais, económicas e culturais que se têm verificado. O ingresso da mulher no mundo laboral 

e o aumento da esperança média de vida, proveniente da melhoria de cuidados de saúde e do 

estado geral da população, bem como o aumento de situações externas que contribuem em 

grande parte para a dependência, obrigam à criação de respostas sociais que venham colmatar 

as necessidades de cuidados (Costa, 1999). É neste contexto que é regulamentado, segundo o 

Decreto-Lei nº 391/91, de 10 de outubro, o AF de pessoas idosas ou adultas com dependência, 

mais tarde, em 1992 com o Decreto-Lei n.º 190/92, de 3 setembro, surgem ainda normas sobre 

o AF de crianças e jovens. 
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As FA são elementos da sociedade considerados capazes, competentes e adequados de modo a 

receberem no seu lar pessoas idosas e acolhendo-as como mais um membro da família. 

Pessoas estas com idade igual ou superior a 60 anos, ou pessoas adultas com deficiência desde 

que tenha idade igual ou superior a 18 anos. Esta situação de acolhimento pode ser temporária 

ou permanente, a tempo completo ou parcial e tem como finalidade assegurar à pessoa 

acolhida um meio sociofamiliar e afetivo adequado à satisfação das suas necessidades básicas 

e ao respeito pela sua identidade, personalidade e privacidade (ISS, 2012). 

O AF tem vindo a assumir um papel preponderante na sociedade portuguesa pois as respostas 

sociais são pouco eficazes e em número insuficiente para assegurem o auxílio adequado à 

manutenção da pessoa idosa ou da pessoa adulta com deficiência no seu domicílio, bem como 

em situações de ausência de familiares que prestem os devidos cuidados, ou quando estes não 

reúnem as condições necessárias para assegurar o acompanhamento da pessoa idosa ou adulta 

com deficiência (ISS, 2012). Estas FA não estão relacionadas por laços de consanguinidade, 

podendo no entanto o AF, e a título excecional, ser efetuado por parente da pessoa acolhida a 

partir do 3.º grau da linha colateral (tio ou sobrinho), ficando sempre dependente da aceitação 

do interessado, salvo quando este não seja capaz de manifestar a sua vontade (ISS, 2012). 

É certo que estas FA prestam um serviço à comunidade de extrema importância, no entanto, 

são-lhe exigidas condições para que possam desempenhar funções de AF, como ter 

sensibilidade para questões como o envelhecimento ou a deficiência, possuir segurança 

familiar, capacidade afetiva e financeira, estarem todos os elementos da família de boa 

saúde física e mental e possuir uma habitação com boas condições de habitabilidade e 

acessibilidade. A FA deve ainda ter disponibilidade para participar em ações de formação 

inicial e contínua e ter um elemento responsável pelo AF (ISS, 2012). 

Já no que diz respeito às pessoas que podem beneficiar do AF de pessoas idosas ou adultas 

com deficiência, também devem estar sujeitas a algumas condições: devem ter idade igual ou 

superior a 60 anos, ou igual ou superior a 18 anos, para pessoas com deficiência; possuir 

algum tipo de lacuna orgânica, motora ou sensorial; apresentar algum tipo de dependência ou 

perda de autonomia, o que os impossibilite de cuidar de si mesmos; viver em isolamento e 

com défices de apoio sociofamiliar; habitar em alojamento muito precário que possa colocar 

em risco a segurança; não ter qualquer tipo de alojamento ou ser vítima de maus tratos (ISS, 

2012). 
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Assim, a FA de pessoas idosas ou adultas com deficiências tem direitos, nomeadamente: 

frequentar formação inicial e contínua providenciada pela instituição de enquadramento; 

receber todo o apoio técnico necessário por parte da instituição de enquadramento; 

compensação financeira pelos serviços prestados à pessoa acolhida; receber mensalmente o 

subsídio correspondente à comparticipação pelos serviços de acolhimento prestados; receber 

as importâncias essenciais à cobertura de qualquer despesa extraordinárias relativas às 

necessidades da pessoa acolhida. É ainda de referir que caso a pessoa acolhida ou a sua 

família não possuam condições financeiras para proceder ao pagamento destas despesas 

extraordinárias, cabe à instituição de enquadramento efetuar esse pagamento (ISS, 2012). 

Para além destes direitos, as FA possuem, por certo, alguns deveres, sendo eles: acompanhar a 

pessoa acolhida em todos os aspetos essenciais para a satisfação das suas necessidades 

básicas; colaborar na gestão de bens e valores da pessoa acolhida quando esta assim o solicitar 

ou sempre que necessário; potenciar a integração da pessoa acolhida no ambiente familiar, 

mesmo que o acolhimento seja temporário ou a tempo parcial; recorrer aos serviços de saúde e 

de apoio social sempre que a pessoa a seu cuidado o necessite; assegurar e incentivar um 

ótimo relacionamento entre a pessoa acolhida e todos os elementos da família; promover a 

participação da pessoa a seu cuidado na vida da comunidade/sociedade; manter a família da 

pessoa, bem como a instituição de enquadramento, informadas sobre as questões relevantes da 

condição física, psíquica e social da pessoa acolhida; informar, com a precedência mínima de 

30 dias todos os intervenientes no AF (pessoa acolhida, família e instituição de 

enquadramento) quando pretender suspender a situação de acolhimento, devendo sempre 

justificar essa tomada de decisão. O responsável pelo AF é ainda obrigado a inscrever-se 

como trabalhador independente e emitir recibos (ISS, 2012). 

O envelhecimento é responsável por uma boa parte das necessidades de AF. O 

envelhecimento é comummente descrito como sendo a diminuição progressiva de habilidades 

motoras, sensitivas e de conhecimento. Este envelhecimento pode ser visto de forma saudável, 

sem qualquer comprometimento psicológico, ou desencadear inúmeras patologias, 

caracterizadas pelos sentimentos de inutilidade, autodepreciação, amargor, bem como algum 

desinteresse em comer e dormir (Barreto et al., 2006).  

Aos olhos dos outros, o avanço da idade é, muitas vezes, um fator socialmente 

discriminatório, estando também bastante associado à pobreza. A exclusão social e o 

isolamento envolvem inúmeras pessoas idosas, condicionando a sua qualidade de vida. 
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Estudos recentes realizados sobre a solidão indicam que, à exceção de alguns casos, o estatuto 

social que os idosos possuem leva a uma promoção do isolamento e, por conseguinte, 

contribuem efetivamente para maiores estados de solidão (Fernandes, 2007). Todos estes 

fatores tornam os idosos bastante vulneráveis, limitados e detentores de doenças que irão 

reduzir a sua capacidade funcional e emocional, alterando a visão que a família tem deles, a 

forma como os reconhecem, as suas qualidades e necessidades. Desta forma, o seio familiar 

torna-se ainda mais importante para o idoso nesta fase da vida, comandada pela dependência 

física e psicológica (Jede & Sepuldaro, 2009). 

A diminuição da capacidade de adaptação e as limitações dos sistemas funcional e 

psicossocial, em consequência do avanço da idade, evidenciam a dificuldade de aceitação 

destas limitações e a dependência da família, tornando-se esta uma fonte de proteção e 

estabilidade. Deste modo, os cuidados prestados pela família têm como objetivo preservar a 

vida dos seus membros e potenciar ao máximo as suas capacidades dentro do meio em que 

estão inseridos (Jede & Sepuldaro, 2009).  

Neste enquadramento, André, Cunha e Rodrigues (2010), referindo White e colaboradores 

(2004), defendem que o papel desempenhado pelos cuidadores na manutenção dos seus idosos 

é cada vez mais reconhecido e importante. Porém, cuidar não é uma tarefa simples, pois 

implica alterações no estilo de vida de quem cuida (na rotina diária, no campo profissional e 

social e na saúde), bem como a elaboração de tarefas complexas e delicadas, baseadas no 

desgaste e riscos físicos e emocionais e custos financeiros (André et al., 2010, citando 

Rainbow et al., 2004; Leal, 2000; D. Santos, 2008). Havendo situações de cuidados 

inadequados ou inexistentes por parte da família que não se encontra disponível ou preparada 

para a situação, ou até que se encontra demasiado sobrecarregada (Jede & Spuldaro, 2009). 

Também o facto de as famílias se tornarem cada vez mais nucleares e sofrerem 

constantemente modificação na sua estrutura e papéis desempenhados pelos membros, 

dificulta a assistência aos indivíduos mais vulneráveis e incapacitados (Duarte, 2001). E, neste 

âmbito, podem surgir, por vezes, os cuidados não humanizados por parte da família, 

materializados nos casos de maus-tratos e abusos (Jede & Spuldaro, 2009). 

A dependência tem crescido exponencialmente nas pessoas idosas, muito devido ao aumento 

da esperança de vida, tanto que, no início da década de 90, os objetivos das políticas 

sociais da velhice eram dirigidas ao apoio às pessoas idosas com perda de autonomia 
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(Quaresma, 2004, cit. por Assunção, 2010). Em Portugal, existe um aumento significativo do 

índice de dependência dos idosos segundo o INE, e os valores de 2010 revelam que em Vila 

Real o índice de dependência de idosos foi de 24,5%, sendo em 2013 de 26,9%, neste mesmo 

ano Faro apresentava um índice de dependência dos idosos de 29,2%, Évora e Guarda de 

31,7%, o grande Porto de 26,0%, Lisboa de 30,6% e de Celorico de Basto 29,0%.  

O aparecimento de uma situação de dependência implica uma mudança para uma vida 

distinta, relacionada com um evento programado ou não e que pode emergir de forma abrupta 

ou evolutiva, na maioria das situações está associada a uma diminuição das competências 

funcionais ou estruturais do organismo (Sequeira, 2010). Brown (1996), citado por Montorio 

Cerrato e Losada Baltar (2004), refere que a maioria dos trabalhos desenvolvidos no âmbito 

do envelhecimento e dependência se foca maioritariamente na dependência funcional, na 

apreciação do nível de dependência e nos cuidados essenciais para suprimir as necessidades 

dos doentes. 

Pereira (2008), corroborando Marín e Casasnovas (2001), refere os trabalhos de Lawton e 

Brody (1969) e Katz e colaboradores (1963) como a base para se fazer a distinção entre dois 

tipos de atividades nas quais a dependência pode estar mais evidente, as ABVD, que se 

focalizam principalmente no cuidado pessoal, por exemplo, comer ou vestir-se, e as AIVD, 

direcionadas para o meio em que a pessoa está inserida, por exemplo, comprar ou preparar a 

comida. Ao avaliar e monitorizar as limitações/défices nos idosos pode existir uma adequação 

das intervenções adaptando-as eficaz e eficientemente às necessidades reveladas ao nível da 

prevenção da deterioração, contribuindo assim para uma maior satisfação (Sequeira, 2010). 

O conceito de dependência é complexo, envolvendo três noções fundamentais (Montorio 

Cerrato & Losada Baltar 2004; Lezaun & Salanova, 2001, cit. por Pereira, 2008): 

multidimensionalidade, multicausalidade e multifuncionalidade. A noção de 

multidimensionalidade vê a dependência com múltiplas dimensões: mental, física, económica 

ou a combinação entre as mesmas, podendo afirmar-se que a esta não é um fenómeno que 

exiba uma única configuração. A noção de multifuncionalidade significa que a dependência 

pode assumir várias funções, e a percepção de multicausalidade implica que variados fatores 

influenciam o surgimento, progressão e manutenção da dependência, designadamente fatores 

físicos, psicológicos e contextuais. Como fatores físicos podem identificar-se alterações 

funcionais (declínio dos sistemas orgânicos, consequente deterioração da capacidade 

funcional, mobilidade, equilíbrio, resistência, etc.), as doenças crónicas (como a osteoporose, 
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osteoartrite, AVC ou demências) e a utilização de fármacos (consequentes efeitos secundários 

possíveis e interações farmacológicas não desejadas). Distúrbios mentais e características de 

personalidade são então fatores psicológicos que poderão contribuir para a dependência. Para 

finalizar, os fatores contextuais como o ambiente físico e o ambiente social poderão interferir 

na dependência de igual forma (Pereira, 2008).  

Com base em vários estudos, a dependência, sendo uma combinação de fatores biológicos, 

cognitivos e sociais, resulta da idade, do estatuto socioeconómico, da capacidade subjetiva e 

dos estilos de vida dos indivíduos, ou seja, os adultos e idosos mais autónomos são os que têm 

maior capacidade física e mental e melhor adaptação do meio, parecendo comprovar 

empiricamente a concorrência de fatores biopsicossociais para envelhecer de forma 

independente (Paúl, 2005). Sendo o envelhecimento condicionado pela capacidade adaptativa, 

que depende de fatores individuais e externos, a dependência revela-se como défice de 

de adaptação ao envelhecimento (Quaresma, 2004, cit. por Assunção, 2010). 

A par desta noção de multicausalidade inserido no conceito de dependência e a diversidade 

destas causas, surge como uma das inquietações dos cuidados dos EEECSP, nomeadamente a 

determinação dos fatores que influenciam o grau de dependência dos idosos (Figueiredo, 

2007).  

A deficiência é um dos aspetos que pode levar ao AF, pois, quase todas as pessoas 

apresentam, em algum momento das suas vidas, algum tipo de limitação, esta pode ser 

temporária ou permanente, e aqueles que se deparam com o envelhecimento terão cada vez 

mais dificuldades no normal funcionamento orgânico. Como incluir e apoiar os indivíduos 

portadores de deficiência surge como uma questão moral e política, que se torna mais 

pertinente à medida que a demografia das sociedades se altera e mais pessoas conseguem 

atingir as idades mais avançadas (Organização Mundial de Saúde [OMS], 2011). 

A OMS, na Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, define a pessoa com 

deficiência como aquela que tem algum tipo e limitação por período temporal prolongado, 

podendo estas limitações ser de origem física, mental, intelectual ou sensorial. As pessoas 

com deficiência, quando em interação com algumas barreiras, podem ver a sua participação 

completa e efetiva na sociedade limitada quando comparados com as demais pessoas. Esta 

convenção vem ainda reforçar aspetos como: a consideração pela dignidade associada a 

autonomia individual, inclusive a liberdade de proceder às suas escolhas; a não-discriminação 
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de pessoas com deficiência; a completa e efetiva participação e inclusão da pessoa com 

deficiência na sociedade; o respeito e aceitação da diferença como parte da heterogeneidade 

da humanidade; a igualdade de oportunidades; a acessibilidade; a igualdade entre homem e 

mulher; o respeito pelo aperfeiçoamento das aptidões das crianças com deficiência e pelo 

direito que estas preservem a sua identidade (OMS, 2011). 

A sobrecarga do cuidador 

O prestar cuidados a pessoas idosas, dependentes ou deficientes é de extrema importância e é 

no cuidador que recai a grande responsabilidade pelo bem-estar destas pessoas. Esta 

responsabilidade gera nos cuidadores de pessoas idosas, dependentes ou com deficiência, 

frequentemente o conceito de “carga”, designado em inglês por “burden”. Etimologicamente, 

“carga” significa “o que pesa sobre uma pessoa”, “responsabilidade ou incumbência” ou “o 

que incomoda”. Esta definição comporta duas dimensões: i) a relativa e objetivamente ao 

trabalho, ao peso da tarefa em si; ii) outra dimensão que diz respeito ao normativo, à 

responsabilidade e ao dever (Ricarte, 2009). 

O conceito de sobrecarga remonta aos anos 60 e a sua origem ocorre devido aos prejuízos 

observados em famílias cuidadoras de doentes com patologias psiquiátricas, provenientes de 

um programa comunitário de apoio, desenvolvido na Grã-Bretanha. Um pouco mais tarde, nos 

anos 70, foi diagnosticado um aspeto relevante e de grande influência na qualidade de vida 

dos cuidadores de doentes com demências, a sobrecarga, isto culminou no desenvolvimento 

de variados instrumentos de avaliação. Desde então, diversos estudos abordam a temática, 

espelhando, assim, a grande utilidade que o cuidar desempenha na sociedade e no seio 

familiar, e pelas alterações físicas, psicológicas e emocionais a que os cuidadores estão 

sujeitos (Fernandes, 2007). 

Nos anos de 1980, Zarit e colaboradores ampliaram esta avaliação ao aspeto da gerontologia e 

avaliaram várias transformações descobertas nos cuidadores. Este aspeto foi fulcral para a 

emergência do conceito de sobrecarga familiar. Criou-se, assim, um instrumento de avaliação, 

conhecido por Escala de Zarit que inicialmente era utilizado para avaliar a sobrecarga familiar 

de cuidadores de doentes com demências e, mais tarde, foi então utilizado para os cuidadores 

de pessoas idosas. Nos diversos estudos desenvolvidos tornou-se evidente que as dimensões 

que influenciam a sobrecarga abarcam uma componente objetiva e uma componente 

subjetiva. Assim, a dimensão objetiva diz respeito a ações e eventos intimamente ligados ao 
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desempenho do papel do cuidador, ou seja, relacionadas com as tarefas diárias, a solução de 

problemas comportamentais e emocionais, por outro lado, a dimensão subjetiva relaciona-se 

com as respostas emocionais, com os sentimentos ou vivências inerentes a atividades 

resultantes da dimensão objetiva. Concomitantemente, existem outros aspetos que 

influenciam a sobrecarga do cuidador, nomeadamente, a carga física própria da prestação de 

cuidados, a escassez de tempo para atividades de gosto pessoal do cuidador, devido à 

necessidade constante de estar disponível para a prestação de cuidados, os custos económicos, 

a influência nas conexões interpessoais, na saúde física e psicológica, por outro lado, o âmbito 

profissional e económico, as relações sociais e com a pessoa a seu cuidado, podem influenciar 

este aspeto (Martins, Ribeiro & Garrett, 2003). 

Para Sequeira (2007), a qualidade de vida dos cuidadores está intimamente ligada às 

estratégias por eles adotadas, ou seja, a qualidade de vida pode ser influenciada de forma 

negativa ou positiva, mediante a gestão que fazem do stresse. Assim, a sobrecarga ou tensão 

manifestada pelos cuidadores pode provocar problemas biopsicossociais, o que pode 

influenciar a relação entre este e a pessoa a seu cuidado. Logo, a necessidade de monitorizar o 

cuidador é fulcral, de forma a desenvolver uma intervenção focada na prevenção e gestão de 

problemas e conflitos, que podem ser prejudiciais para ambos.  

O cuidar de um familiar com dependência surge, em muitas situações, de forma inesperada, 

em que o cuidador habitualmente não tem formação prévia, nem se encontra preparado, pelo 

que, o contributo dos profissionais de saúde é fundamental, de forma a colmatar algumas das 

necessidades que emergem neste contexto. É assim necessário que o cuidador, à semelhança 

do indivíduo dependente, seja considerado alvo prioritário de intervenção para os 

profissionais de saúde, principalmente dos EEECSP, com o intuito de avaliarem as suas 

capacidades para a prestação de cuidados, o seu estado de saúde, as dificuldades que emergem 

do contexto, as estratégias que podem utilizar para facilitar o cuidado, a informação de que 

dispõem e a capacidade para receber e interpretar a informação. Pretende-se, em última 

análise, dotar os cuidadores de requisitos para uma prestação de cuidados adequados ao 

indivíduo dependente.  

Gestão do regime terapêutico  

As intervenções dos profissionais de saúde deverão ter como meta, auxiliar a pessoa a 

encontrar ou manter o equilíbrio e promover estilos de vida saudáveis (Silva, 2008). 
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Considerando a importância da relação do ser humano com o meio que o rodeia, vão surgindo 

crenças e, neste âmbito, também ocorrem no que diz respeito, direta ou indiretamente, ao 

fenómeno de adesão ao regime terapêutico.  

Sabe-se que grande parte da população idosa portuguesa sofre de múltiplas doenças crónicas, 

metabólicas, degenerativas e sobrevive polimedicada, o que evidencia a necessidade e o papel 

preponderante da EpS para a manutenção de hábitos de vida saudáveis (Marques, 2004). 

Morley (1997) argumenta que com o envelhecimento, os indivíduos vão perdendo peso 

devido ao balanço energético negativo, motivado pela baixa ingestão alimentar quando 

comparada com o dispêndio energético. Esta diminuição da capacidade de controlar a ingestão 

alimentar remete para a conhecida “anorexia do envelhecimento”, dependente, não só da 

redução da quantidade de alimentos, mas também da alteração hormonal e regulação 

neurotransmissora provocada pela ingestão alimentar (Leite 2004; Morley, 1997). As 

variações do apetite decorrentes da idade estão relacionadas com o atraso do esvaziamento 

gástrico que ocorre nas pessoas idosas, levando à diminuição da resposta glicémica (Leite, 

2004; Morley, 1997; Roubenoff, 2000). Sabe-se ainda que esta população tem uma redução na 

capacidade de manter um balanço energético estável e na produção da sensação de saciedade 

(Leite, 2004; Morley, 1997; Rolls & McDermott, 1991). 

A regulação da ingestão alimentar é um processo relativamente complexo, tendo a glicose 

circulante um papel fundamental como mediador na normalização das variações de aporte 

alimentar (Leite, 2004; Morley, 1997). Segundo Melanson e colaboradores (1998), cit. por 

Leite (2004), existem estudos que mostram que, na população idosa, a glicose sérica atinge 

picos mais elevados após uma refeição, explicando assim o prolongamento da saciedade e a 

diminuição da ingestão alimentar que lhe está associada. 

É de salientar que a desnutrição e a obesidade são problemáticas muito frequentes nos idosos, 

constituindo, por isso, um grande desafio para a medicina geriátrica (Leite, 2004). A má 

nutrição nos idosos afeta principalmente aqueles que vivem nas suas casas e em instituições, 

sendo maioritariamente considerados os que padecem de doenças agudas ou crónicas e os que 

se encontram hospitalizados (Leite, 2004). 

Por outro lado, o aumento de peso pode ocorrer pois muitos idosos consideram que o ganho 

de peso e o estilo de vida sedentário fazem parte do processo do envelhecimento, uma vez 

que, apesar da diminuição da ingestão de alimentos, a energia consumida é maior do que a 
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absorvida previamente. Deste modo, sabe-se que a obesidade nos idosos advém da diminuição 

da atividade física, do metabolismo basal ou do aumento da eficiência do armazenamento de 

gordura. Esta última pode associar-se a comorbilidades como a hipertensão arterial, a diabetes 

mellitus, a doença cardiovascular e a osteoartrite, e de acordo com Jensen e colaboradores 

(1998), a obesidade pode ainda levar a consequências funcionais e psicossociais profundas. 

A identificação dos problemas nutricionais é de total relevância, pois permite uma ação 

precoce nos desequilíbrios alimentares, facilitando a intervenção nutricional atempada e 

apropriada para obter uma melhor saúde e qualidade de vida dos indivíduos (Leite, 2004). 

Uma alimentação adequada é um fator preponderante na preservação da capacidade funcional 

no processo de envelhecimento (Leite, 2004), pois se a alimentação não for saudável, pode 

acelerar a senescência (Ramon & Subirá, 2001).  

Contudo, e segundo Leite (2004), parafraseando Williams e colaboradores (2001), existem 

ainda muitas questões em aberto quanto às necessidades nutricionais da população idosa e 

quanto às estratégias a adotar para melhorar este fator. Aliada à importância da alimentação, 

sabe-se que a saúde e a qualidade de vida dos indivíduos podem ser preservadas e melhoradas 

pela atividade física regular, sendo considerada ainda mais benéfica do que a própria 

medicação (OMS, 2003; Silva, 2012). 

Com o tempo, o idoso começa a perder capacidades físicas, psicológicas e cognitivas, 

tornando-se o exercício físico uma ferramenta imprescindível para conseguir manter um bom 

desempenho nas suas funções, uma vez que este se considera intimamente ligado com a 

longevidade (Silva, 2012; Nunes, 1999). Sabe-se que o sedentarismo é um enorme contributo 

para a diminuição da massa muscular, da massa óssea e da atrofia muscular nas demais faixas 

etárias, pelo que a atividade física regular pode de grosso modo, atrasar as deteriorações 

normais provenientes do processo de envelhecimento (Silva, 2012; Nunes, 1999). Por tal 

motivo, esta atividade é considerada, de uma forma geral, um aspeto promotor para saúde, 

trazendo diversos benefícios a nível respiratório e cardiovascular, no fortalecimento dos 

músculos e ossos, na regularização do intestino, diminuição do colesterol, prevenção da 

obesidade e servindo, inclusive, como analgésico para as dores. Pode, ainda, desempenhar um 

papel importante na prevenção da depressão, no aumento da autoestima e promoção da 

integração social (Silva, 2012).  
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Para além do valor considerável na promoção de saúde, são ainda de salientar a prevenção de 

diversas doenças de ordem física ou psicossomática e a promoção do bem-estar psicossocial, 

fazendo jus à máxima “corpo são, mente sã” (Silva, 2012). O aumento da atividade física no 

idoso pode ainda ser visto como benéfico para a economia, diminuindo os custos do Estado 

com a saúde pública, pois ao tratar-se de uma população mais saudável esta irá recorrer menos 

aos serviços de saúde e à medicação. Ao mesmo tempo, poderia ainda abrir portas a lojas 

direcionadas para o desporto na gerontologia como forma de prevenir um envelhecimento 

patológico, acabando por promover a criação de novos postos de emprego (Silva, 2012).  

Pensa-se que o tipo de exercício mais benéfico nesta faixa etária é o aeróbio, adaptado às 

capacidades físicas, sendo o mais aconselhado a marcha livre. Este tipo de atividade pode ser 

complementado com exercícios de força e resistência, de modo a manter ou melhorar a 

condição cardiovascular do idoso, bem como a massa e força musculares. Assim, o exercício 

de cerca de 40 minutos, em pelo menos, três dias por semana, deve fazer parte da rotina do 

idoso, tendo em conta a sua idade e condição física e sendo preferencialmente associado a 

atividades recreativas (Silva, 2012). Além disso, é de realçar a importância das atividades 

associadas a gestos necessários para o autocuidado, promovendo o bem-estar e potenciando 

maiores ganhos em saúde (Páscoa, 2008).  

Efetivamente, o exercício físico pode conferir melhorias significativas na revigoração do 

corpo, promoção de uma boa coordenação motora e melhoria da capacidade cognitiva, 

levando a maior independência, autonomia e capacidade de integração social. A boa 

circulação periférica, oxigenação do sangue e estimulação cerebral são também ganhos muito 

importantes, pois consegue-se atrasar doenças relacionadas com a demência (Silva, 2012).  

Segundo Santos (2012) e Simão (2009), corroborando Evans (2006), devido à probabilidade 

de ocorrência de patologias crónicas com a idade, a medicação é, muitas vezes, a principal 

forma de tratamento destas doenças. Contudo, esta faixa etária é também mais vulnerável ao 

uso incorreto de fármacos, quer por défices cognitivos e de compreensão, diminuição da 

visão, incapacidade de lidar com diversos medicamentos ou até por crenças sobre os mesmos 

(Murray et al., 2004; Santos, 2012; Simão, 2009, citando Eijken, Tsang, Wensing, Smet & 

Grol, 2003). 

Simão (2009), apoiado em Liu e Park (2004), salienta que os idosos têm maior dificuldade, 

relativamente a adultos e jovens, em compreender, recordar e seguir as recomendações dos 
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profissionais de saúde. Tal acontece, em parte, devido ao maior número de doenças associadas 

e à necessidade de relacionar diversos comportamentos de adesão e medicações (Simão, 

2009). Ainda Simão (2009), apoiado em Balkrishnan (1998), refere que quanto maior for o 

número de medicamentos (polifarmacologia) e quanto mais elevados forem os seus custos, 

menores serão os níveis de adesão. Além disso, a polifarmacologia pode ser responsável por 

um conjunto de reações adversas e por uma grande variabilidade de interações entre os 

diferentes medicamentos (Santos, 2012). Por outro lado, uma boa comunicação leva a 

elevados níveis de adesão e desta forma, o idoso pode optar ou não por aderir à terapia, 

ponderando os custos económicos, psicológicos e a facilidade do cumprimento da terapêutica 

(Pamplona, 1997).  

Segundo Gordon, Smith e Dhillon (2007), condicionam também a adesão, o acesso e 

organização dos serviços de saúde, a problemática das prescrições, dificuldade das marcações 

e o relacionamento com os profissionais e, ainda, a incerteza sobre a eficácia do tratamento, 

experiências anteriores com a doença e ponderação das complicações e tratamentos (Simão, 

2009, citando Meichenbaum & Turk, 1987). 

Gordon e colaboradores (2007) referem ainda que o incumprimento da terapia medicamentosa 

pode desencadear aumentos ao nível da morbilidade e mortalidade, bem como dos recursos de 

saúde, sendo o esquecimento uma das causas mais frequentes da falha na toma 

medicamentosa. Outras das causas são a não existência de atividades diárias que englobem a 

toma da medicação e a ausência de sintomas. A duração do tratamento pode também ser um 

fator preponderante para a não adesão do idoso (Joyce-Moniz & Barros, 2005; Simão, 2009). 

Neste enquadramento e segundo Balkrishan (1998), referido por Simão (2009), a não adesão 

pode ter consequências médicas e económicas, como a redução da eficácia dos medicamentos, 

a inutilidade do tratamento, a progressão dos sintomas, o desenvolvimento de complicações e 

agravamento da doença, podendo culminar num aumento de hospitalizações e despesas 

médicas (Hutchison, Jones, West & Wey, 2006). 

Comunicação 

Comunicar é uma atividade fundamental e é através dela que são estabelecidas e se tornam 

mais coesas as relações terapêuticas e interpessoais, sendo igualmente um aspeto base na 

instauração de relações de ajuda. Por tal motivo, fatores como as capacidades cognitivas, a 

cultura, o nível educacional, as crenças, as necessidades emocionais e representações de cada 
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indivíduo face aos processos de saúde e doença, deverão ser tidas em conta no momento da 

comunicação, melhorando a intervenção e qualidade dos cuidados prestados (Santos, 2008). 

Uma boa comunicação e uma relação de plena confiança entre todas as partes revela-se 

fundamental para a adesão terapêutica (Butler & Rollnick, 2003). Estas questões são, muitas 

vezes, remetidas pelos utentes como falhas no fornecimento de informação específica e 

individualizada por parte dos profissionais de saúde, fazendo com que se sintam inferiores e 

incapazes de compreender as explicações breves e não objetivas da equipa.  

Estes parâmetros são de total relevância pois considera-se que as lacunas na comunicação 

estão na base de muitos desentendimentos entre os prestadores de cuidados e as pessoas 

recetoras destes cuidados. Sabe-se, ainda, que a comunicação é um problema geral da nossa 

sociedade, uma vez que as pessoas entram em divergências e conflitos por não se ouvirem, 

nem aceitarem as diferenças uns dos outros (Santos, 2008). Como forma de facilitar a 

comunicação do prestador de cuidados com o idoso, esta deve ser realizada num ambiente 

silencioso, para que ambos se possam ouvir mutuamente, havendo espaço para pedir 

clarificações e repetições, caso seja necessário. É fundamental que o prestador tenha 

facilidade em ouvir e em falar (Neto, 2000; Silva, 2006). Especialmente nos idosos, 

relativamente ao “saber ouvir”, é necessário ter em conta que é fundamental ter paciência e 

dispor de algum tempo de escuta, estar numa posição visível e mostrar-se disponível, manter 

um olhar atento e evitar interromper ou corrigir o discurso da pessoa, tentando sempre 

compreender o que lhe está a ser transmitido e certificando-se que o entendeu da forma 

correta (Neto, 2000; Silva, 2006). 

No que diz respeito ao “saber falar”, é importante abordar a pessoa em particular o idoso pelo 

nome que costuma ser tratado, num tom de voz normal, calmo, descontraído e pronunciando 

bem as palavras. As frases devem ser curtas, detentoras de apenas uma ideia e o vocabulário 

deve ser simples mas, ao mesmo tempo, adequado a cada indivíduo, dando tempo ao idoso 

para que este possa entender e responder ao que lhe foi apresentado, evitando os raciocínios 

longos (Neto, 2000; Silva, 2006). 

A par da comunicação entre o prestador de cuidados e o idoso, existe ainda a comunicação 

estabelecida entre este e a sua família, muito marcada pelas vivências e relações estabelecidas 

anteriormente. Segundo Santos (2008), referindo Araújo (1994), o hábito de partilhar 

informações, emoções, problemas e conquistas entre os familiares fortalece a coesão e auxilia 
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em processos adaptativos, ao invés do que acontece em famílias rígidas e com poucas 

ligações, que tendem a ser disfuncionais. 

A expressão de Saint-Exupéry sintetiza a importância atribuída à comunicação, ao referir que 

ninguém comunica com os objetos, mas sim com os laços que os ligam, argumentando que só 

há comunicação com envolvimento. 

2.3.2. Diagnóstico das famílias de acolhimento de idosos e adultos com 

deficiência 

Neste projeto de parceria, solicitado pelo ISS, IP de Celorico de Basto, a colaboração dos 

EEECSP para colmatar os défices formativos das pessoas responsáveis pelo acolhimento de 

pessoas idosas ou adultas com deficiência, o desafio foi aceite e passou-se à planificação da 

intervenção. 

População alvo do estudo 

O grupo alvo passou a ser constituído pelos responsáveis de todas as FA de idosos e adultos 

com deficiência do concelho de Celorico de Basto. Assim, e dado que nenhuma intervenção 

deve ser efetuada sem um reconhecimento prévio da população alvo, foi necessário 

desenvolver uma caracterização destes responsáveis pelo AF e das pessoas em situação de AF 

do concelho de Celorico de Basto. Em todo o concelho existiam apenas seis FA de idosos e 

adultos com deficiência. 

Para a caracterização da população alvo foi desenvolvido um questionário (Apêndice D) 

composto por duas partes: a primeira parte constituída por questões sociodemográficas 

relativas ao AF e a segunda parte por questões que permitiam caracterizar a pessoa acolhida. 

Os resultados da aplicação deste questionário às seis FA revelaram que as responsáveis eram 

todas do sexo feminino, casadas, com idades compreendidas entre os 39 e os 60 anos, como se 

pode ver na Figura 1, correspondendo estas idades a uma média de cerca de 52 anos.  
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Figura 1. Idade do responsável pelo AF 

No que concerne às habilitações literárias (Tabela 9) 50% das cuidadoras possui o 9º ano 

completo (n=3), duas cuidadoras terminaram o ensino preparatório (33,33%) e uma das 

cuidadoras possui como habilitações literárias apenas a 4ª classe (16,67%). 

Tabela 9. 

Habilitações literárias das responsáveis pelo AF do concelho de Celorico de Basto 

Habilitações literárias  Frequência (n=6) Percentagem 

Sem escolaridade 0 0,00% 

Sabe assinar 0 0,00% 

1º ciclo do ensino básico incompleto 0 0,00% 

4ª classe/1º ciclo do ensino básico 1 16,67% 

Ensino preparatório/2º ciclo do ensino básico 2 33,33% 

9º ano/3º ciclo do ensino básico 3 50,00% 

12º ano/ensino secundário 0 0,00% 

Curso médio 0 0,00% 

Curso superior 0 0,00% 

Era importante perceber o número de pessoas ao cuidado destas FA, ou seja, se existia mais 

do que um elemento em situação de AF em cada domicílio. E assim constatou-se que esta é 

uma realidade frequente, ou seja, existem FA que têm a seu cargo de uma a quatro pessoas em 

situação de AF. Verificou-se que apenas uma cuidadora possuía a seu cargo uma pessoa em 

situação de AF, o que significa que 83,34% presta cuidados a mais do que um indivíduo nesta 

situação (n=5). Três cuidadoras possuem nos seus lares três pessoas em situação de AF (50%), 

as restantes duas cuidam de duas (16,67%) ou quatro pessoas (16,67%) nesta situação (Tabela 

10).  
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Tabela 10. 

Número de pessoas em situação de AF por família 

Esta constatação da escassez de FA vem reforçar que esta medida do ISS, IP é cada vez mais 

uma realidade na nossa sociedade, porém, existem ainda escassos recursos a este nível para 

motivar as famílias, especialmente aquelas que estão em situação de desemprego, para a 

importância do AF. 

Após esta caracterização, conheceu-se a população para a qual se iriam planear as sessões de 

EpS. Foi então possível identificar a heterogeneidade de habilitações literárias, o que auxiliou 

a ajustar a linguagem e comunicação a ser utilizada durante as sessões. O facto de serem todas 

do sexo feminino, poderia indicar que se sentiriam mais confortáveis na partilha de 

experiências, logo, esta caracterização foi fundamental para que as atividades fossem o mais 

adequado possível à população alvo. 

No que respeita à caracterização das pessoas acolhidas pelas FA, no concelho de Celorico de 

Basto existiam 16 pessoas nesta situação, 50% das quais do sexo masculino (n=8) e 50% do 

sexo feminino (n=8) (Tabela 11).  

Tabela 11.  

Sexo das pessoas em situação de AF 

Sexo das pessoas em situação de AF Frequência (n=16) Percentagem 

Masculino 8 50,00% 

Feminino 8 50,00% 

Quanto ao estado civil, verificou-se que a maioria, nove das pessoas acolhidas, era solteira 

(56,25%), as restantes 31,25% eram divorciadas ou separadas (n=5) e duas destas pessoas 

acolhidas eram viúvas (12,50%) (Tabela 12).  

 

 

 

Nº de pessoas em situação de AF por família Frequência (n=6) Percentagem 

1 1 16,67% 

2 1 16,67% 

3 3 50,00% 

4 1 16,67% 
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Tabela 12. 

Estado civil das pessoas em situação de AF 

Quanto à idade das pessoas em situação de AF, variava entre os 40 e os 87 anos, sendo a 

média de idades de 61,5 anos (Figura 2). 

 

Figura 2. Idade da pessoa acolhida 

Quando questionadas as responsáveis pelo AF sobre aos motivos que levaram ao AF da 

pessoa que cuidavam, as respostas foram: a falta de outro cuidador (12,50%; n=2), alterações 

psiquiátricas (18,75%; n=3), ou deficiência mental (18,75%; n=3), alcoolismo (18,75%; n=3) 

ou dependência física (31,25%; n=5), estando esta dependência muito relacionada com a 

ocorrência de AVC (Tabela 13).  

Tabela 13. 

Motivos para o AF 

Motivos para AF                          Frequência (n=16) Percentagem 

Alcoolismo 3 18,75 

Deficiência mental 3 18,75 

Dependência física 5 31,25 

Alterações psiquiátricas 3 18,75 

Sem outro cuidador 2 12,50 
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Estado civil da pessoa acolhida Frequência (n=16) Percentagem 

Solteiro 9 56,25% 

Casado 0 0,00% 

União de facto 0 0,00% 

Separado/Divorciado 5 31,25% 

Viúvo 2 12,50% 
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Por último, era importante identificar há quanto tempo decorria a situação de AF, assim cerca 

de 62,50% das pessoas encontrava-se em situação de AF há três anos ou menos (n=10), 

enquanto 12,5% se encontrava nesta situação há mais de sete anos (n=2) e 25% das pessoas 

integrava estas FA entre 4 e 6 anos (n=4) (Tabela 14). 

Tabela 14. 

Duração da situação de AF 

Duração do AF Frequência (n=16) Percentagem 

Menos de 1 ano 4 25,00% 

Entre 1 e 3 anos 6 37,50% 

Entre 4 a 6 anos 4 25,00% 

Mais de 7 anos 2 12,50% 

O conhecimento das pessoas acolhidas e das FA permitia conhecer mais aprofundadamente a 

população alvo da intervenção. Após este diagnóstico do conhecimento da situação desta 

população foi possível um planeamento mais adequado das intervenções e planear 

pormenorizadamente as atividades a desenvolver.  

Após a caracterização da população e a informação fornecida pelos representantes do ISS, IP, 

evidenciavam-se as seguintes necessidades: a) défice de conhecimentos sobre o AF; b) 

dificuldades na comunicação, c) lacunas nos conhecimentos sobre prevenção, controlo e 

gestão de stresse; d) défices nos conhecimentos sobre a gestão do regime terapêutico; e) 

dificuldades na prevenção e controlo de infeção na prestação de cuidados; f) défice de 

conhecimentos sobre os cuidados de higiene, conforto e eliminação; g) dificuldades na 

execução das técnicas de posicionamento, mobilização e transferências; h) défice de 

conhecimentos sobre primeiros socorros; i) défice de conhecimentos sobre sexualidade ao 

longo do ciclo vital.  

Para a concretização do programa de intervenção comunitária designado “A Saúde da Pessoa 

a Nosso Cuidado”, que tinha como propósito capacitar os responsáveis pelo AF do concelho 

de Celorico de Basto para a prestação de cuidados de qualidade, e assim contribuir para a 

saúde e bem-estar dos que se encontravam em situação de AF, era necessário estabelecer as 

prioridades. Este processo foi determinado pelos EEECSP da UCC “Mãos Amigas” em 

conjunto com os representantes do ISS, IP.  
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2.3.3. Definição de prioridades 

Depois de identificados os problemas, estes foram priorizados. Trata-se de uma etapa que, 

segundo Tavares (1992), permite que os recursos sejam mais eficientes e assertivos e 

concomitantemente os resultados mais adequados às reais necessidades da comunidade. Neste 

sentido, foi utilizada a escala de medida linear, já referida anteriormente, por ser de fácil 

aplicação e por ser adequada à situação. Então, os EEECSP da UCC e os representantes do 

ISS, IP reuniram-se e determinaram as prioridades enumeradas na Tabela 15. 

Tabela 15.  

Nova definição de prioridades 

Necessidade 
Elementos 

UCC 

Elementos 

ISS, IP 
Total 

AF 0.50 1.00 1.50/2 = 0.75 

Controlo e gestão do stresse na prestação de cuidados de saúde 0.60 0.60 1.20/2 = 0.60 

Comunicar no Cuidar 0.80 0.60 1.40/2 = 0.70 

Gestão do regime terapêutico 1.00 0.80 1.80/2 = 0.90 

Controlo de infeção 0.70 0.60 1.30/2 = 0.65 

Higiene, conforto e eliminação 0.60 0.50 1.10/2 = 0.55 

Noções básicas de primeiros socorros 0.40 0.60 1.00/2 = 0.50 

Sexualidade ao longo do ciclo de vida 0.50 0.40 0.90/2 = 0.45 

Técnicas de posicionamento, mobilização e transferências 0.50 0.60 1.10/2 = 0.55 

O resultado foi a hierarquização dos problemas com a seguinte ordem de prioridades: 

1º - Gestão do regime terapêutico; 

2º - Acolhimento Familiar; 

3º - Comunicar no Cuidar; 

4 º - Controlo de infeção;  

5º - Controlo e gestão do stresse na prestação de cuidados de saúde; 

6º - Higiene, conforto e eliminação; 

7º - Técnicas de posicionamento, mobilização e transferência; 

8º - Noções básicas de primeiros socorros; 

9º - Sexualidade ao longo do ciclo de vida. 
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Tidas em consideração a disponibilidade de recursos e o período de tempo escasso para a sua 

realização, planeou-se intervir nas cinco necessidades mais emergentes, ficando as restantes a 

cargo dos enfermeiros da UCC “Mãos Amigas”. Ainda assim, estas cinco prioridades foram 

divididas pelas duas enfermeiras a frequentar o MEC e a desenvolver estágio nesta unidade. O 

presente relatório centra-se apenas nas intervenções que, após sorteio, coube pessoalmente a 

responsabilidade de desenvolver; intervenção no âmbito da gestão do regime terapêutico e 

intervenção da importância do comunicar no cuidar.  

2.3.4. Fixação de objetivos 

A fixação de objetivos é uma fase essencial no planeamento em saúde e é vista como uma fase 

decisiva e orientadora do projeto, traduzindo os resultados que se pretendem obter, após a 

execução da intervenção. Imperatori e Giraldes (1993) referem que os objetivos pretendem 

monitorizar a intervenção e conduzir à avaliação dos resultados obtidos. Neste sentido, os 

objetivos procuram refletir afirmações sobre aquilo que os responsáveis pelo AF deverão 

compreender, executar ou demonstrar após a intervenção.  

O EEECSP deve colaborar para o empowerment do indivíduo, grupo ou comunidade, na 

obtenção de ganhos em saúde e bem-estar, bem como fomentar o desempenho da cidadania. O 

projeto “Gestão do Regime Terapêutico e Comunicação para Melhor Cuidar” surge como 

parte integrante do programa “A Saúde da Pessoa ao Nosso Cuidado”, e desenvolve-se pela 

operacionalização de quatro atividades de carácter formativo: “alimentação saudável”, 

“exercício físico”, “medicação” e “comunicar no cuidar”. E para o seu desenvolvimento 

estabeleceu-se o objetivo geral, os objetivos específicos, os objetivos operacionais/metas bem 

como os indicadores desta intervenção. 

O objetivo geral, de uma maneira genérica, refere-se a uma determinada situação que se 

pretende atingir e, neste caso, consiste em promover a capacitação dos responsáveis pelo AF 

do concelho de Celorico de Basto, relativamente à gestão do regime terapêutico e a uma 

comunicação efetiva, visando o desenvolvimento de competências para um melhor cuidar. 

Para alcançar este objetivo definiram-se os seguintes objetivos específicos: i) compreender a 

importância dos cuidados a ter com a administração de medicamentos; ii) compreender as 

vantagens de uma alimentação saudável baseada na roda dos alimentos; iii) compreender a 
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importância e os benefícios do exercício físico; iv) compreender a importância de uma boa 

comunicação entre a FA e a pessoa cuidada. 

Estabelecidos os objetivos pretendidos para a implementação do projeto, estabeleceram-se os 

objetivos operacionais ou metas que exprimem o resultado final desejado e exequível da 

intervenção e refletem a dinâmica da equipa definindo as atividades e os resultados a atingir 

com a sua execução (Tavares, 1992). Neste sentido, os objetivos operacionais-metas são: 

 Conseguir que 90% das pessoas responsáveis pelo AF de pessoas idosas ou em situação 

de dependência do concelho de Celorico de Basto participem nas sessões de EpS sobre 

alimentação saudável, nos meses de outubro/novembro de 2012;  

 Conseguir que 90% das pessoas responsáveis pelo AF de pessoas idosas ou em situação 

de dependência do concelho de Celorico de Basto participem nas sessões de EpS sobre 

exercício físico, nos meses de outubro/novembro de 2012;  

 Conseguir que 90% das pessoas responsáveis pelo AF de pessoas idosas ou em situação 

de dependência do concelho de Celorico de Basto participem nas sessões de EpS sobre 

medicação, nos meses de outubro/novembro de 2012;  

 Conseguir que 90% das pessoas responsáveis pelo AF de pessoas idosas ou em situação 

de dependência do concelho de Celorico de Basto participem nas sessões de EpS sobre 

comunicação no cuidar, nos meses de outubro/novembro de 2012;  

 Conseguir que 80% das pessoas responsáveis pelo AF de pessoas idosas ou em situação 

de dependência do concelho de Celorico de Basto aumentem os seus conhecimentos 

sobre a importância da alimentação saudável, nos meses de outubro/novembro de 2012; 

 Conseguir que 80% das pessoas responsáveis pelo AF de pessoas idosas ou em situação 

de dependência do concelho de Celorico de Basto aumentem os seus conhecimentos 

sobre a importância do exercício físico, nos meses de outubro/novembro de 2012; 

 Conseguir que 80% das pessoas responsáveis pelo AF de pessoas idosas ou em situação 

de dependência do concelho de Celorico de Basto aumentem os seus conhecimentos 

sobre a medicação, nos meses de outubro/novembro de 2012;  
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 Conseguir que 80% das pessoas responsáveis pelo AF de idosas ou em situação de 

dependência do concelho de Celorico de Basto aumentem os conhecimentos sobre a 

importância da comunicação no cuidar, nos meses de outubro/novembro de 2012;  

No que concerne aos indicadores, estes permitem a medição das variáveis em estudo e devem 

gerar informação útil para melhorar o processo de tomada de decisão, monitorizar o 

cumprimento dos objetivos, quantificar as mudanças ocorridas e efetuar o seguimento dos 

projetos de modo a permitir correções oportunas (Tavares, 1992). Neste sentido, foram 

definidos os indicadores de atividades ou execução, que possibilitam a avaliação das 

atividades, bem como os indicadores de resultado ou de impacto, que calculam as 

transformações visíveis nos problemas identificados. Esta operacionalização possibilita obter 

informação sobre em que medida os objetivos traçados são, ou não atingidos, no período 

temporal pretendido. Os indicadores foram elaborados através do contributo de peritos 

(EEECSP da UCC “Mão Amigas”) nesta área específica e que constam na especificação das 

sessões de EpS.  

 2.3.5. Seleção de estratégias 

Para atingir estes objetivos era fulcral a determinação de estratégias que, segundo Imperatori 

e Giraldes (1993), são uma série de técnicas detalhadas e organizadas que permitem atingir 

um determinado objetivo e levam à resolução ou redução de determinado problema de saúde. 

Neste sentido, as estratégias visam atingir os objetivos e, para tal, foram definidas as seguintes 

estratégias: 

 Estratégia: Persuasão. Reuniões com os representantes do ISS, IP para programar, 

planear e executar as sessões de EpS para as pessoas responsáveis pelo AF do concelho 

de Celorico de Basto, fomentando o envolvimento de todos no projeto; saber o número de 

responsáveis das FA do concelho de Celorico de Basto e envolver todos os enfermeiros 

no programa; 

 Estratégia: Maximização de recursos. Articular a colaboração entre a equipa do CS e 

solicitar a uma destas entidades disponibilidade de transporte para que os responsáveis 

das FA possam participar nas sessões de EpS; recolher junto destas entidades o máximo 

de informação para a elaboração de um “Manual de Boas Práticas” para as FA; solicitar 
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aos responsáveis do CS o financiamento do material necessário: medicamentos, seringas, 

sondas (alimentação nasogástrica), para exemplificação prática junto das pessoas 

responsáveis pelo AF, assim como a disponibilização de um espaço adequado, no CS, 

para realizar as sessões de EpS.  

 Estratégia: Educação para a saúde. Proceder ao desenvolvimento de pesquisa 

bibliográfica sobre os temas; contactar os responsáveis pelas FA e elaborar o diploma de 

participação nas sessões de EpS. 

Quanto ao planeamento dos recursos financeiros (Tabela 16), este foi necessário para perceber 

em que medida o projeto seria ou não viável. Para este projeto, estimava-se ainda que os 

recursos humanos fossem apenas as estudantes do MEC e os enfermeiros da UCC em 

orientação das estudantes. E quanto aos recursos físicos, previu-se a necessidade de uma sala 

para as sessões de EpS, um computador, um vídeo-projetor, uma tela branca, equipamento de 

reprodução de som, uma impressora, mobiliário como mesas e cadeiras, e material consumível 

como folhas, canetas ou caixas de medicação. 

Tabela 16. 

Previsão de recursos financeiros  

Recursos Orçamento (€) 

Lanche 35 

Papel 10 

Computador portátil Disponível no CS 

Projetor multimédia Disponível no CS  

Telefone Disponível no CS 

Folhetos e guia de acolhimento 30 

Total 75 

Os custos financeiros previstos são baixos, relacionados, principalmente, com a impressão dos 

questionários de avaliação e do manual de boas práticas, garantindo deste modo a viabilização 

da intervenção, potenciando o seu sucesso. 

2.3.6. Preparação operacional da intervenção  

Segundo Tavares (1992), um programa é um conjunto de atividades necessárias para a 

execução de uma estratégia, e um projeto é um conjunto de atividades que contribuem para a 

execução de um programa, num período bem delimitado de tempo. Constava do Plano de 
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Ação 2012-2014 da UCC “Mãos Amigas” uma estratégia de formação da comunidade a 

concretizar através da execução do programa “A Saúde da Pessoa ao Nosso Cuidado”. 

Após as etapas referidas anteriormente foi necessário proceder ao planeamento operacional do 

projeto de intervenção “Gestão do Regime Terapêutico e Comunicação para Melhor Cuidar” 

que contribuiria para o desenvolvimento do programa. Assim, foram planeadas quatro 

atividades distintas, previamente agendadas em quatro dias, conforme se pode observar no 

cronograma de atividades (Tabela 17).  

Tabela 17. 

Cronograma de atividades 

 setembro outubro novembro dezembro 

10-

16 

17-

23 

24-

30 

01-

07 

08-

14 

15-

21 

22-

28 

29-

04 

05-

11 

12-

18 

19-

25 

26-

02 

03-

09 

10-

16 

17-

21 

Apresentação do estágio                

Realização do projeto de estágio                

Pesquisa bibliográfica                

Planeamento da intervenção                

Execução da atividade 1      16          

Execução da atividade 2       23         

Execução da atividade 3        30        

Execução da atividade 4         6       

Análise dos resultados                

Redação do relatório de estágio                

Qualquer atividade para ser bem-sucedida requer uma cuidada especificação que consiste na 

descrição detalhada de diferentes aspetos (o que será feito, quem o fará, quando e onde será 

aplicado, como vai ser desenvolvido, quais os objetivos a atingir e qual a avaliação da 

atividade) e que será apresentada sob a forma de tabelas, onde constam as informações 

relevantes para a consecução das atividades propostas para este projeto. A especificação das 

atividades e a planificação das sessões de EpS relativamente aos temas, “alimentação 

saudável”, “exercício físico”, “medicação” e “comunicar no cuidar”, constam das tabelas 

seguintes. 
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Tabela 18. 

Especificação da 1ª atividade: Alimentação saudável 

Atividade 1 Sessão de EpS: Alimentação Saudável dirigida às pessoas responsáveis pelo AF 

Quem 1 Enfermeira estudante do MEC e 2 EEECSP 

Quando 16 de outubro de 2012 das 14.00 às 16.00 horas 

Onde Sala de Reuniões do CS de Celorico de Basto 

Como 
1 hora de preleção e apresentação com videoprojetor, meia hora para demonstração da nova roda 

dos alimentos e restante tempo para discussão 

Objetivos a atingir 

 Conseguir que 90% das pessoas responsáveis pelo AF de pessoas idosas ou em situação de 

dependência do concelho de Celorico de Basto participem na sessão de EpS “alimentação 

saudável”.  

    Conseguir que 80% das pessoas responsáveis pelo AF de pessoas idosas ou em situação de 

dependência do concelho de Celorico de Basto aumentem os seus conhecimentos sobre a 

importância da alimentação saudável. 

Avaliação 

 

Indicadores de 

atividade ou execução 

 

 

Indicadores de 

resultado ou de 

impacto 

Realização efetiva da sessão de EpS; 

 % de pessoas responsáveis pelo AF do concelho de Celorico de Basto que participaram na 

sessão “Alimentação saudável” = Nº de pessoas responsáveis pelo AF de pessoas idosas ou em 

situação de dependência do concelho de Celorico de Basto presentes na sessão de EpS sobre 

alimentação saudável X100/Nº Total de pessoas responsáveis pelo AF do concelho de Celorico 

de Basto. 

 % de pessoas responsáveis pelo AF do concelho de Celorico de Basto que aumentaram os 

conhecimentos na sessão “Alimentação saudável” = Nº de responsáveis pelo AF, presentes na 

sessão EpS, que aumentaram os conhecimentos sobre alimentação saudável X100/Nº total de 

pessoas responsáveis pelo AF. 

Para esta atividade foi desenvolvido um plano de ação mais detalhado de forma a estruturar a 

sessão de EpS (Tabela 19). 

Tabela 19. 

Planificação da sessão de EpS: Alimentação saudável  

A atividade “exercício físico” encontra-se especificada na Tabela 20. 

 

 

Etapas 
Duração 
(minutos) 

  Conteúdos 
Estratégias 

Avaliação 
Métodos Recursos 

 

Introdução 

 

 

25  

• Apresentação dos elementos do grupo; 

• Avaliação inicial de conhecimentos; 

•   Apresentação do tema; 

•   Motivação para o tema. 

Expositivo 

Ativo ou 

Participativo 

Computador; 

Projetor 

multimédia; 

 

Aplicação de 

questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicação de 

questionário 

Desenvol-

vimento 
65 

•   Definição de regime terapêutico; 

•   Apresentação da nova roda dos alimentos; 

•   Apresentação de algumas regras para uma   

     boa alimentação; 

•   Exemplificação de um prato ideal; 

•   Demonstração da alimentação por sonda  

Nasogástrica; 

Expositivo 

Demonstrativo 

 

 

Visionamento 

de um vídeo 

Computador; 

Projetor 

multimédia; 

Conclusão 30 

•  Esclarecimento de dúvidas; 

• Avaliação final de conhecimentos; 

• Avaliação das estratégias utilizadas; 

• Motivação para a próxima sessão de EpS. 

Interativo 

Diálogo 

informal e 

aplicação do 

questionário 
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Tabela 20. 

Especificação da 2ª atividade: Exercício físico 

Atividade 2 Sessão de EpS sobre exercício físico dirigida às pessoas responsáveis pelo AF 

Quem 1 Enfermeira estudante do MEC e 2 EEECSP 

Quando 23 de outubro de 2012 das 14.00 às 16.00 horas 

Onde Sala de Reuniões do CS de Celorico de Basto 

Como 
1 hora de preleção e apresentação com videoprojetor, meia hora para realização de exercícios, e 

restante tempo para discussão  

Objetivos a atingir 

 Conseguir que 90% das pessoas responsáveis pelo AF de pessoas idosas ou em situação de 

dependência do concelho de Celorico de Basto participem na sessão de EpS “exercício físico”. 

 Conseguir que 80% das pessoas responsáveis pelo AF de pessoas idosas ou em situação de 

dependência do concelho de Celorico de Basto aumentem os seus conhecimentos sobre a 

importância do exercício físico. 

Avaliação 

Indicadores de 

atividade ou 

execução 

 

Indicadores de 

resultado ou de 

impacto 

Realização efetiva da sessão de EpS; 

 % de pessoas responsáveis pelo AF do concelho de Celorico de Basto que participaram na sessão 

“exercício físico” = Nº de pessoas responsáveis pelo AF presentes na sessão de EpS sobre exercício 

físico X100/Nº Total de pessoas responsáveis pelo AF do concelho de Celorico de Basto. 

 

 % de pessoas responsáveis pelo AF do concelho de Celorico de Basto que aumentaram os 

conhecimento sobre exercício físico = Nº de pessoas responsáveis pelo AF que aumentaram os 

conhecimentos sobre exercício físico X100/Nº total de pessoas responsáveis pelo AF.  

Para esta atividade foi desenvolvido um plano de ação mais detalhado de forma a estruturar a 

sessão de EpS: Exercício físico (Tabela 21). 

Tabela 21. 

Planificação da sessão de EpS: Exercício físico  

No que concerne à especificação da atividade “medicação”, a sua especificação encontra-se 

esquematizada na Tabela 22. 

Etapas 
Duração 
(minutos) 

Conteúdos 
Estratégias 

Avaliação 
Métodos Recursos 

Introdução 

 

 

25  

• Apresentação dos elementos do grupo; 

• Avaliação inicial de conhecimentos sobre 

o exercício fisíco; 

• Apresentação do tema; 

• Motivação para o tema; 

Expositivo 

Ativo ou 

Participativo 

Computador; 

Projetor 

multimédia; 

 

Aplicação de 

questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicação 

de questionário   

 

Desenvolvi- 

mento 
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• Apresentação dos benefícios do exercício 

físico; 

• Consequências da ausência de exercício 

físico; 

• Regras para a prática de exercício fisico; 

• Demonstração de alguns exercícios de 

fácil execução no domicílio. 

Expositivo 

Demonstrativo 

 

Computador; 

Projetor 

multimédia; 

Conclusão 30 

• Esclarecimento de dúvidas; 

• Avaliação final de conhecimentos; 

• Motivação para a próxima sessão de EpS; 

• Avaliação da estratégia utilizada; 

• Motivação para a próxima sessão de EpS. 

Interativo 
Diálogo 

informal 
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Tabela 22. 

Especificação da 3ª atividade: Medicação 

Atividade 3 Sessão de EpS sobre medicação dirigida às pessoas responsáveis pelo AF  

Quem 1 Enfermeira estudante do MEC e 2 EEECSP 

Quando 30 de outubro de 2012 das 14.00 às 16.00 horas 

Onde Sala de Reuniões do CS de Celorico de Basto 

Como 

1 hora de preleção e apresentação com videoprojetor, meia hora para demonstração e treino de 

colocação dos medicamentos em caixas  separadoras de comprimidos  e restante tempo para 

discussão  

Objetivos a atingir 

• Conseguir que 90% das pessoas responsáveis pelo AF de pessoas idosas ou em situação de 

dependência do concelho de Celorico de Basto participem na sessão de EpS “medicação”. 

• Conseguir que 80% das pessoas responsáveis pelo AF de idosas ou em situação de dependência do 

concelho de Celorico de Basto aumentem os conhecimentos sobre a medicação. 

Avaliação 

Indicadores de 

atividade ou 

execução 

 

Indicadores de 

resultado ou de 

impacto 

Realização efetiva da sessão de EPS; 

• % de pessoas responsáveis pelo AF do concelho de Celorico de Basto que participaram na sessão 

“medicação” = Nº de pessoas responsáveis pelo AF presentes na sessão de EpS sobre medicação 

X 100/Nº Total de pessoas responsáveis pelo AF do concelho de Celorico de Basto. 

• % de pessoas responsáveis pelo AF do concelho de Celorico de Basto que aumentaram os 

conhecimentos sobre a medicação na sessão de  EpS = Nº de pessoas responsáveis pelo AF que 

aumentaram os conhecimentos sobre gestão medicação X 100/Nº total de pessoas responsáveis 

pelo AF. 

Para esta atividade foi desenvolvido um plano de ação mais detalhado de forma a estruturar a 

sessão de EpS: Medicação (Tabela 23). 

Tabela 23. 

Planificação da sessão de EpS: Medicação 

Quanto à atividade “comunicar no cuidar”, está especificada na Tabela 24. 

 

Etapas 
Duração 
(minutos) 

Conteúdos 
Estratégias 

Avaliação 
Métodos Recursos 

Introdução 

 

 

25  

• Apresentação dos elementos do grupo; 

• Aplicação do questionário para avaliação 

inicial de conhecimentos; 

• Apresentação do tema; 

• Motivação para o tema. 

Expositivo 

Ativo ou 

Participativo 

 

Computador; 

Projetor 

multimédia; 

 

Aplicação de 

questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicação de 

questionário  

 

 

Desenvolvi-

mento 
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• Regras básicas para administração de 

medicação; 

• Fatores que influenciam a ação dos 

medicamentos; 

• Vias de administração dos medicamentos; 

• Demonstração com diversas caixas de 

medicação. 

Expositivo 

Demonstrativo 

Computador; 

Projetor 

multimédia; 

Conclusão 30 

• Esclarecimento de dúvidas; 

• Aplicação do questionário para avaliação 

final de conhecimentos; 

• Avaliação da estratégia utilizada; 

• Motivação para a próxima sessão de EpS. 

Interativo 
Diálogo 

informal 
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Tabela 24. 

Especificação da 4ª atividade: Comunicar no cuidar 

Atividade 4 
Sessão de EpS sobre a importância da comunicação no cuidar dirigida às pessoas 

responsáveis pelo AF 

Quem 1 Enfermeira estudante do MEC e 2 EEECSP 

Quando 6 de novembro de 2012 das 14.00 às 16.00 horas 

Onde Sala de Reuniões do CS de Celorico de Basto 

Como 
1 hora de preleção e apresentação com videoprojetor, meia hora para realização teatro sobre 

comunicação eficaz e não eficaz e restante tempo para discussão 

Objetivos a atingir 

• Conseguir que 90% das pessoas responsáveis pelo AF de pessoas idosas ou em situação de 

dependência do concelho de Celorico de Basto participem na sessão de EpS “comunicar 

no cuidar”. 

• Conseguir que 80% das pessoas responsáveis pelo AF de pessoas idosas ou em situação de 

dependência do concelho de Celorico de Basto que participarem na sessão de EpS 

aumentem os conhecimentos sobre a importância da comunicação no cuidar. 

Avaliação 

Indicadores de atividade 

ou execução 

 

Indicadores de resultado 

ou de impacto 

Realização efetiva da sessão de EpS; 

• % de pessoas responsáveis pelo AF do concelho de Celorico de Basto presentes na sessão 
de EpS “comunicar no cuidar”: Nº de pessoas responsáveis pelo AF presentes na sessão 
de EpS sobre a comunicação no cuidar X100/Nº Total de pessoas responsáveis pelo AF do 
concelho de Celorico de Basto. 

• % de pessoas responsáveis pelo AF do concelho de Celorico de Basto que aumentaram os 
conhecimentos sobre  a importância da Comunicação no Cuidar na sessão de EpS X100= 
Nº de pessoas responsáveis pelo AF que aumentaram os conhecimentos sobre a 

comunicação no cuidar/Nº total de pessoas responsáveis pelo AF.  

Procede-se à planificação da última sessão de EpS, “comunicar no cuidar” que consta da 

Tabela 25. 

Tabela 25. 

Planificação da sessão de EpS : Comunicar no cuidar 

 

 

Etapas 
Duração 
(minutos) 

  Conteúdos 
Estratégias 

Avaliação 
Métodos Recursos 

Introdução 

 

 

25  

• Apresentação dos elementos do grupo; 

• Avaliação inicial de conhecimentos; 

• Apresentação do tema; 

• Motivação para o tema. 

Expositivo 

Ativo ou 

Participativo 

Computador; 

Projetor 

multimédia; 

 

Aplicação de 

questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicação de 

questionário 

 

Desenvolvi-

mento 
65 

• Comunicação: conceito e objetivos; 

• Comunicação verbal e não verbal; 

• Barreiras na comunicação; 

• Sugestões para uma comunicação mais 

assertiva; 

• Demonstração de comunicação eficaz e não 

eficaz. 

Expositivo 

Demonstrativo 

 

 

Computador; 

Projetor 

multimédia; 

Conclusão 30 

• Esclarecimento de dúvidas; 

• Avaliação final de conhecimentos; 

• Avaliação da estratégia utilizada. 

Interativo 
Diálogo 

informal 
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2.3.7. Execução  

Depois do planeamento e programação decorreu a fase de execução do projeto “Gestão do 

Regime Terapêutico e Comunicação para Melhor Cuidar”. A sua execução respeitou a 

calendarização prevista para a realização das diferentes sessões de EpS. Estas sessões 

revestiram-se de grande interesse para todos os intervenientes e pretendeu-se seguidamente 

contextualizar o seu desenvolvimento. 

A primeira sessão de EpS ambicionava aumentar os conhecimentos das pessoas responsáveis 

pelo AF de Celorico de Bastos sobre a alimentação saudável e deu-se início a esta sessão pela 

apresentação de todos os intervenientes, seguidamente foi distribuído o questionário 

individual de avaliação de conhecimentos (Apêndice E). Posteriormente, desenvolveu-se a 

sessão de EpS com recurso à apresentação em PowerPoint (Apêndice F) dos conteúdos 

planeados. Privilegiou-se uma abordagem interativa, potenciando a participação através quer 

da exemplificação, quer das experiências pessoais das FA. Foi reforçada a importância de 

adequar a alimentação aos problemas de saúde de cada pessoa e discutidos os hábitos 

alimentares de cada família, fazendo um paralelismo relativamente ao que é recomendado. A 

dimensão transmissiva dos conteúdos foi complementada pela demonstração da utilização da 

Roda dos Alimentos distribuída a cada pessoa responsável pelo AF. De um modo geral, 

destaca-se a participação e motivação presentes na partilha de histórias e opiniões, tornando a 

sessão muito ativa e produtiva. No final da sessão procedeu-se à aplicação do mesmo 

questionário para avaliação dos conhecimentos adquiridos durante esta. 

Na segunda sessão relativa ao exercício físico, após a receção, e à semelhança da sessão 

anterior, iniciou-se com a aplicação do questionário de avaliação de conhecimentos sobre o 

tema (Apêndice G). Prosseguiu-se com a apresentação teórica (Apêndice H), com referência à 

importância do exercício físico e suas repercussões para a saúde e bem-estar. Seguiu-se a 

vertente prática com a participação de todas as pessoas responsáveis pelo AF, enfermeiros 

orientadores e estudantes do MEC, que consistiu na realização de um plano de exercícios 

físicos que podiam ser replicados no domicílio às pessoas em situação de AF. A boa 

disposição e animação foram constantes, reconhecendo-se nos responsáveis pelo AF a 

capacidade imaginativa para improvisar a sua realização no domicílio, explicitando os 

recursos que poderiam ser utilizados. Dada a componente prática desta sessão, foi possível 

estabelecer relações de proximidade entre formadores e cuidadores que vieram a ser 
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importantes para a dinamização das sessões subsequentes. Por último, foi aplicado o 

questionário inicial para a avaliação dos conhecimentos adquiridos nesta sessão. 

A sessão de EpS seguinte foi sobre a medicação, iniciada com a aplicação do questionário de 

avaliação de conhecimentos (Apêndice I). A sessão de EpS (Apêndice J) abordou a 

importância do cumprimento do regime medicamentoso e das regras básicas de administração, 

manipulação e armazenamento de medicamentos. Seguidamente exemplificou-se a utilização 

da caixa de medicamentos, alertando-se para a multiplicidade de fármacos com o mesmo 

princípio ativo e para a necessidade de verificação dos fármacos prescritos. Este tema 

revestiu-se de grande importância, pois para os responsáveis das FA, as preocupações 

relativas à gestão do regime medicamentoso colocam-se com pertinência no seu quotidiano. A 

participação retrata-se no número de questões que foram colocadas de entre as quais se 

destaca os cuidados com a correta administração e alguns sintomas que podem advir da 

polimedicação aliada à presença de doenças crónicas nas pessoas cuidadas. Da avaliação geral 

consta-se uma maior confiança dos responsáveis pelas FA pela tomada de consciência da 

complexidade das tarefas inerentes ao cumprimento do regime medicamentoso. A sessão 

terminou com a aplicação do questionário para a avaliação de conhecimentos adquiridos. 

A última sessão de EpS versou a comunicação no cuidar. Foi distribuído o questionário de 

avaliação de conhecimentos no início da sessão (Apêndice K), seguindo-se a abordagem da 

importância da comunicação verbal e não-verbal, assim como referência à barreira de 

comunicação e às estratégias para uma comunicação eficaz (Apêndice L). Dando primazia à 

componente exemplificativa seguiu-se a demonstração de uma situação de comunicação 

eficaz e de uma não eficaz. As dinâmicas imprimidas à condução desta sessão fomentou a 

discussão, o questionamento e reflexão dos responsáveis pelo AF com partilha de situações e 

preocupações vivenciadas, em que os processos de comunicação adotados no seu quotidiano 

não eram os mais eficazes. No fim da sessão foi aplicado o questionário de avaliação de 

conhecimentos.  

No final das quatro sessões de EpS que integravam o projeto, os conteúdos mais relevantes 

foram compilados e sistematizados no “Manual de Boas Práticas” (Apêndice M) distribuído a 

cada uma das pessoas responsáveis pelo AF, no sentido de que pudesse vir a constituir um 

guia prático de rápida utilização e que auxiliasse as FA no que concerne ao regime terapêutico 

e a uma prática mais humanizada. 
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2.3.8. Avaliação do projeto de intervenção 

Da última fase do planeamento em saúde consta a avaliação, e a sua importância releva para a 

compreensão quanto ao nível de cumprimento dos objetivos e dos ganhos em saúde atingidos. 

Embora ao processo de avaliação sejam inerentes numerosas dificuldades, é importante que 

cada projeto contemple uma forma de avaliação, quer ao nível dos resultados que se esperam 

obter, quer ao nível da sua elaboração, implementação e execução (Tavares, 1992). Cada 

situação específica determina o paradigma de avaliação a considerar no sentido em que a 

contingência das situações determina o carácter que a avaliação deverá tomar.  

Neste sentido, para a avaliação das sessões de EpS recorreu-se a dois momentos distintos, um 

no início e outro no fim da sessão, de forma a comparar em que medida se verificou a 

aquisição de conhecimentos. No respeito pelas considerações éticas assegurou-se o anonimato 

das respostas, e nesse sentido foi atribuído a cada responsável pelo AF um símbolo (triângulo, 

círculo, estrela, quadrado, cruz e uma seta) representado no cabeçalho de cada questionário 

que foi associados a cada um dos seis responsáveis pelo AF de forma a permitir o 

emparelhamento dos questionários aplicados no início e no fim de cada sessão. A distribuição 

destes símbolos foi aleatória e confidencial e teve como objetivo manter o anonimato das 

pessoas responsáveis pelo AF e permitir, ao mesmo tempo, comparar as respostas dadas aos 

questionários na fase inicial e final, de modo a aferir os ganhos em conhecimentos. 

Assim, para avaliação dos conhecimentos, e tendo em conta a escolaridade dos participantes, 

foram desenvolvidos quatro questionários cotados de 0% a 100%. No que concerne à primeira 

sessão de EpS, sobre a alimentação saudável, o questionário era constituído por 21 

afirmações, 11 das quais para assinalar verdadeiro (V) ou falso (F), duas afirmações de 

escolha múltipla e oito espaços para preenchimento com a designação dos grupos pertencentes 

à roda dos alimentos. Depois de analisadas as respostas, as cotações obtidas descrevem-se na 

Tabela 26. 
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Tabela 26. 

Avaliação de conhecimentos: Alimentação saudável 

Responsáveis pelo AF 
Nº de respostas 

corretas 
Avaliação Pré-sessão 

Nº de respostas 

corretas 

Avaliação Pós 

sessão 

Responsável pelo AF 1 11 52,3% 21 100% 

Responsável pelo AF 2 8 38,1% 19 90,5% 

Responsável pelo AF 3 14 66,7% 21 100% 

Responsável pelo AF 4 9 42,9% 19 90,5% 

Responsável pelo AF 5 11 52,3% 20 95,2% 

Responsável pelo AF 6 10 47,6% 21 100% 

Tal como se pode observar na tabela, verificou-se que todos os responsáveis pelo AF 

aumentaram os conhecimentos sobre a alimentação saudável. Três destes responsáveis 

obtiveram mesmo uma pontuação de 100% e os restantes conseguiram alcançar pontuações 

superiores a 90% no questionário final, o que permite constatar a adequação do 

desenvolvimento da sessão aos objetivos definidos. 

Para a segunda sessão de EpS “exercício físico”, foi elaborado um questionário constituído 

por sete questões cuja resposta era verdadeiro (V) ou falso (F), e foi solicitado às pessoas 

responsáveis das FA que respondessem a estas questões antes e depois da sessão. Os 

resultados globais estão expostos na Tabela 27. 

Tabela 27. 

Avaliação de conhecimentos: Exercício físico 

Responsáveis pelo AF Nº de respostas 

corretas 

Avaliação Pré-

sessão 

Nº de respostas 

corretas 

Avaliação Pós 

sessão 

Responsável pelo AF 1 3 42,9% 7 100% 

Responsável pelo AF 2 3 42,9% 6 85,7% 

Responsável pelo AF 3 6 85,7% 7 100% 

Responsável pelo AF 4 4 57,1% 7 100% 

Responsável pelo AF 5 5 71,4% 7 100% 

Responsável pelo AF 6 4 57,1% 7 100% 

Como se pode ver na Tabela 27, todos os responsáveis pelo AF obtiveram ganhos em 

conhecimentos no que diz respeito ao exercício físico e apenas um responsável não obteve a 

pontuação máxima. Destaca-se que todos os elementos participaram no treino de exercício 

físico com entusiasmo e revelando um grande interesse pela aprendizagem. 

No que diz respeito à sessão de EpS sobre a medicação, tal como nas sessões anteriores, a 

avaliação foi efetuada através de um questionário aplicado no início e no final da sessão. Este 

questionário era constituído por nove questões, seis questões para assinalar verdadeiro ou 
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falso e três questões para comparação de imagens no sentido de serem capazes de identificar a 

presença do mesmo fármaco em embalagens diferentes. O apuramento das respostas 

possibilitou os dados assinalados na Tabela 28. 

Tabela 28. 

Avaliação de conhecimentos: Medicação 

Responsáveis pelo AF Nº de respostas 

corretas 

Avaliação Pré-

sessão 

Nº de respostas 

corretas 

Avaliação Pós 

sessão 

Responsável pelo AF 1 4 44,4% 9 100% 

Responsável pelo AF 2 2 22,2% 9 100% 

Responsável pelo AF 3 5 55,6% 9 100% 

Responsável pelo AF 4 3 33,3% 7 77,7% 

Responsável pelo AF 5 3 33,3% 6 66,7% 

Responsável pelo AF 6 6 66,7% 6 66,7% 

A comparação das respostas obtidas nos dois momentos de aplicação do questionário permite 

inferir que apenas um dos responsáveis pelo AF não obteve ganhos de conhecimentos, os 

restantes aumentaram a pontuação e, por conseguinte, os seus conhecimentos. Da avaliação 

desta sessão é importante concluir que, face à complexidade deste tema e à exigência do 

cumprimento rigoroso da medicação, se justificaria a continuidade de processos formativos 

para o desenvolvimento de competências sobre a medicação, aprofundamento do tema que, no 

entanto, não foi possível concretizar até ao final deste estágio. 

Para a última sessão de EpS “comunicar no cuidar” foi elaborado um questionário constituído 

por 14 questões: 10 questões para assinalar com verdadeiro ou falso e quatro questões em que 

o responsável pelo AF, mediante a apresentação de uma afirmação deveria classificar como 

comunicação “verbal” ou “não-verbal”. Os resultados obtidos estão reproduzidos na Tabela 

29. 

Tabela 29. 

Avaliação de conhecimentos: Comunicar no cuidar 

Responsáveis pelo AF 
Nº de respostas 

corretas 

Avaliação Pré-

sessão 

Nº de respostas 

corretas 

Avaliação Pós 

sessão 

Responsável pelo AF 1 10 71,4% 14 100% 

Responsável pelo AF 2 8 57,1% 14 100% 

Responsável pelo AF 3 12 85,7% 14 100% 

Responsável pelo AF 4 9 64,3% 14 100% 

Responsável pelo AF 5 10 71,4% 14 100% 

Responsável pelo AF 6 11 78,6% 14 100% 
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Tal como mostra a tabela anterior, a sessão de EpS sobre comunicação no cuidar evidencia 

ganhos de conhecimentos, pois todos os responsáveis pelo AF responderam corretamente à 

totalidade das questões colocadas. 

Apresentada a avaliação das diferentes atividades de EpS é agora importante refletir de uma 

forma global sobre o desenvolvimento deste projeto e a consecução dos ganhos em saúde, 

comparando as metas inicialmente definidas com os resultados obtidos, e que se pretendem 

apresentar na Tabela 30. 

Tabela 30. 

Indicadores de processo e resultado “Gestão do Regime Terapêutico e Comunicação para Melhor Cuidar” 

Designação do Indicador Meta Avaliação 

% de pessoas responsáveis pelo AF do concelho de Celorico de Basto presentes nas 

sessões de EpS = Nº de pessoas responsáveis pelo AF presentes nas sessões de EpS X100/Nº 

Total de pessoas responsáveis pelo AF do concelho de Celorico de  Basto.  

90% 100% 

% de pessoas responsáveis pelo AF do concelho de Celorico de Basto que aumentaram 

os conhecimentos sobre alimentação saudável = Nº de pessoas responsáveis pelo AF que 

aumentaram os conhecimentos sobre alimentação saudável X100/Nº total de pessoas 

responsáveis pelo AF.  

80% 100% 

% de pessoas responsáveis pelo AF do concelho de Celorico de Basto que aumentaram 

os conhecimentos sobre exercício físico = Nº de pessoas responsáveis pelo AF que 

aumentaram os  conhecimentos sobre exercício físico X100/Nº total de pessoas responsáveis 

pelo AF.  

80% 100% 

% de pessoas responsáveis pelo AF do concelho de Celorico de Basto que aumentaram 

os conhecimentos sobre  medicação = Nº de pessoas responsáveis pelo AF que aumentaram 

os conhecimentos sobre  medicação X100/Nº total de pessoas responsáveis pelo AF.  
80% 83,3% 

% de pessoas responsáveis pelo AF do concelho de Celorico de Basto que aumentaram 

os conhecimentos sobre a comunicação = Nº de pessoas responsáveis pelo AF que 

aumentaram conhecimento sobre alimentação saudável X100/Nº total de pessoas 

responsáveis pelos AF.  

80% 100% 

Quanto à avaliação das sessões de EpS, e dado que é importante obter feedback das pessoas 

responsáveis pelo AF sobre a forma como as atividades foram desenvolvidas, foi utilizado um 

questionário individual e anónimo (Apêndice N). De um modo geral, os responsáveis pelo AF 

avaliaram as competências pedagógicas dos formadores, os conteúdos programáticos, a 

documentação distribuída, a duração, ritmo e pontualidade com “Muito Bom”. Salienta-se 

que, na perspetiva das pessoas responsáveis pelo AF que participaram nas sessões de EpS, as 

sessões decorreram de forma articulada, conjugando uma vertente teórica e prática, 

correspondendo às suas expectativas. Ao longo das sessões manifestavam as suas opiniões, 
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partilhavam as preocupações do quotidiano e foi percetível o seu agrado com o projeto na sua 

globalidade. 

Em jeito de avaliação global, constatou-se como resultado das estratégias utilizadas para a 

participação e envolvimento das FA que a adesão ao projeto ultrapassou as expectativas, pois 

as diferentes tarefas e responsabilidades inerentes ao papel de responsáveis pelo AF poderiam 

ter condicionado a participação. A análise dos indicadores permite concluir que a totalidade 

dos responsáveis pelo AF compreendeu a importância de uma alimentação saudável e do 

exercício físico, dos princípios inerentes a uma boa gestão do regime medicamentoso e da 

importância da comunicação na prestação de cuidados. Importa referir que a orientação e 

motivação para as temáticas abordadas permitiu alcançar os objetivos delineados, dado que 

todos estiveram presentes, compreenderam os conteúdos apresentados e todos adquiriram 

mais conhecimentos e, progressivamente, tomaram uma maior consciência da relevância do 

seu papel como cuidadores. Com o desenvolvimento deste projeto constatou-se a importância 

de uma cuidada planificação da intervenção comunitária, que reforça a pertinência do papel 

do EEECSP no sentido em que este profissional detém competências para promover os 

processos de aquisição de conhecimentos e capacidades junto da comunidade e de grupos 

específicos. 

A avaliação global permite afirmar que este projeto foi benéfico e se revestiu de enorme 

sucesso. Considera-se que a avaliação, enquanto processo de melhoria contínua da 

intervenção profissional, permite equacionar medidas e estratégias que melhor concorrem para 

a obtenção de ganhos em saúde. Para um maior aperfeiçoamento, a continuidade do 

acompanhamento deste projeto e a sua avaliação será desenvolvida em contexto de prestação 

direta de cuidados, pois, num futuro próximo, os EEECSP irão deslocar-se ao domicílio das 

seis FA, de forma a dar continuidade ao projeto que, em contexto domiciliário, permitirá 

substantivamente uma melhor adequação do desempenho das FA de modo a contribuir para o 

bem-estar e qualidade de vida das pessoas que cuidam. 
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3. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Durante esta etapa académica, foram desenvolvidas outras atividades não diretamente 

relacionadas com o DSS ou com o projeto de intervenção desenvolvido e descrito 

anteriormente, no entanto, e como foram atividades de relevo para o EEECSP, serão descritas 

de forma sucinta. 

3.1.1. Na Unidade de Saúde Pública de Celorico de Basto 

No percurso de formação especializada foram desenvolvidas outras atividades na USP que 

permitiram adquirir competências para participar na avaliação multicausal e nos processos de 

tomada de decisão dos principais problemas de saúde pública. Neste sentido, a USP tem como 

competências: a) identificar necessidades de saúde; b) monitorizar o estado de saúde da 

população e seus determinantes; c) promover a investigação e a vigilância epidemiológicas; d) 

avaliar o impacto das várias intervenções em saúde; e) gerir programas e projetos nas áreas de 

defesa, proteção e promoção da saúde da população, no quadro dos planos nacionais de saúde 

ou dos respetivos programas ou planos regionais ou locais de saúde, nomeadamente 

vacinação, saúde ambiental, saúde escolar, saúde ocupacional e saúde oral; f) participar na 

execução das atividades dos programas descritos na alínea anterior, no que respeita aos 

determinantes globais da saúde ao nível dos comportamentos e do ambiente; g) promover e 

participar na formação pré-graduada e pós-graduada e contínua dos diversos grupos 

profissionais que integram (Decreto-Lei nº 81/2009, de 2 de abril). Neste âmbito funciona 

como um observatório de saúde das comunidades, sendo esta unidade responsável pela 

avaliação dos indicadores de saúde pública, nomeadamente vacinação, doenças de declaração 

obrigatória, estudos epidemiológicos, entre outros. 

Durante o período de estágio surgiu a oportunidade de acompanhar a enfermeira responsável 

por esta unidade no CS de Celorico de Basto que permitiu desenvolver atividades de modo a 

atingir os seguintes objetivos: i) caracterizar a rede de frio; ii) compreender o procedimento de 

exclusão de utentes da vacinação; iii) excluir utentes da vacinação; iv) proceder à elaboração 

de dados estatísticos da vacina antigripal fornecida pelo serviço nacional de saúde (SNS); v) 

compreender os procedimentos a desenvolver em casos de doenças de declaração obrigatória. 
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Assim, para proceder à caracterização da rede de frio foi enviado a todas as unidades de saúde 

um questionário fornecido pela Administração Regional de Saúde, que compreende os 

seguintes parâmetros: descrição dos frigoríficos, do local onde se encontram, 

temperatura/luminosidade a que estão expostos, o circuito elétrico adjacente a estes, bem 

como a forma de transporte de vacinas. O questionário devidamente preenchido foi enviado à 

USP do CS de Celorico de Basto, que procede à sistematização da informação e reencaminha 

para a USP de Marco de Canaveses. 

Esta atividade foi muito importante pois permitiu refletir sobre a importância de manutenção 

criteriosa das condições da rede de frio, e perceber que ainda existem limitações físicas como, 

por exemplo, a presença do frigorífico que acondiciona as vacinas em salas de atendimento de 

enfermagem, não estando assegurada a manutenção da temperatura, conduzindo à rejeição das 

vacinas e, consequentemente, implicando desperdício e aumento de custos. 

A exclusão de utentes para vacinação consiste na eliminação dos ficheiros de vacinação de 

indivíduos que estão emigrados ou por qualquer outro motivo estão ausentes do local de 

habitação, o que implica um conjunto de procedimentos devidamente registados nos sistemas 

informáticos, nomeadamente: contactos telefónicos, envio de cartas registadas e realização de 

visitas domiciliárias. Após confirmação de ausência do domicílio é solicitada autorização ao 

diretor executivo do ACES para proceder à sua exclusão. Obtida a permissão, procede-se à 

sua exclusão no sistema de informação das unidades de saúde (SINUS), sendo importante 

sublinhar que o utente pode continuar inscrito no CS e recorrer a este sempre que necessário, 

sendo possível recuperar a sua inscrição. Este trabalho é moroso, mas sem dúvida, 

fundamental, pois só assim é possível ter um conhecimento rigoroso e atualizado do estado 

vacinal da população, sendo necessária a protocolização deste procedimento. 

No que concerne à elaboração estatística da cobertura vacinal da vacina da gripe fornecida 

pelo SNS recorre-se ao SINUS e faz-se a impressão do número de doses administradas no 

respetivo ano no CS de Celorico de Basto, que é enviada para a USP de Marco de Canaveses. 

Quanto à vigilância epidemiológica, percebeu-se a importância do preenchimento dos 

inquéritos das doenças de declaração obrigatória como, por exemplo, no caso da tuberculose, 

o reconhecimento do acompanhamento destes doentes para redução do número de casos de 

infeção. Esta atividade constituiu um ganho profissional pela oportunidade de ter contactado 

com esta realidade e com a implementação dos procedimentos preconizados. 
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Em jeito de avaliação global, na USP foram atingidos os objetivos inicialmente propostos, 

pois compreendeu-se a dinâmica desta unidade funcional, a importância que representa para 

os cuidados e para a população e foi ainda foi possível proceder à vigilância epidemiológica 

dos fenómenos de saúde-doença que ocorrem numa determinada área geodemográfica. 

3.1.2. Na Unidade de Cuidados na Comunidade 

No âmbito da saúde escolar, no dia 14 de junho de 2012 decorreu um rastreio oftálmico 

designado “Ver a Visão com Olhos de Ver!” na Escola EB 2, 3 de Gandarela, que pertence ao 

Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, em colaboração com os profissionais 

envolvidos nesta atividade (enfermeiros de saúde escolar, professoras responsáveis pela saúde 

escolar e oftalmologista). Este rastreio teve como principal objetivo detetar precocemente 

problemas de visão nas crianças que frequentam o 8º ano desta escola. Dado que os problemas 

de visão nas crianças são muitas vezes confundidos com défices de aprendizagem ou 

dificuldades de concentração, o seu rastreio permite detetar e encaminhar as situações de 

acuidade visual limitada, para que este problema possa ser corrigido o mais rapidamente 

possível. Esta intervenção em crianças do 8º ano da escola EB 2,3 de Gandarela teve como 

principais objetivos: i) monitorizar a acuidade visual: ii) identificar situações passíveis de 

referenciação; iii) encaminhar para o médico e enfermeiro de família as situações que 

necessitem de avaliação mais pormenorizada; iv) sensibilizar os professores e alunos para a 

importância da visão na aprendizagem. 

Assim, neste dia foram avaliados os alunos de três turmas do oitavo ano, num total de 51 

alunos, sendo que a maior parte das crianças (94,12%) não tinha diminuição da acuidade 

visual, pois obteve uma pontuação de 10 valores em 10 possíveis na escala optométrica 

utilizada. No entanto, foram detetadas três crianças com acuidade visual inferior a 8/10, que 

foram referenciadas, nomeadamente: uma aluna que, apesar de já utilizar óculos, apresentava 

uma acuidade visual de 6/10; uma aluna que também apresentava meios visuais cuja acuidade 

visual bilateral era de 3/10 e ao fazer-se a avaliação a cada olho constatou-se ser de 2/10, 

sendo uma alteração visual grave; e um aluno que não usava óculos, nunca foi a uma consulta 

de oftalmologia e apresentava uma acuidade visual de 6/10. Foi efetuado contacto com o 

enfermeiro e médico de família para marcação de consulta e referenciação para consulta 
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médica de especialidade. Também foram informados os diretores de turma para que estes 

alunos fossem colocados à frente na sala de aulas para se rentabilizar a sua aprendizagem.  

Sublinha-se a importância desta atividade, pois conseguiu-se, no ambiente escolar, muito 

familiar para estas crianças, detetar alterações que podem ter implicações graves na 

aprendizagem e no seu futuro. Face à inexistência de uma precoce identificação de problemas 

relacionados com a acuidade visual, as crianças conseguem criar mecanismos de adaptação e 

o défice de visão passa a ser para elas natural vendo o mundo à sua maneira. 

Durante o período de estágio, surgiu também a oportunidade de desenvolver uma sessão de 

EpS “Higiene Corporal? Eu tenho…”, cujo público alvo foram os beneficiários do rendimento 

social de inserção do concelho de Celorico de Basto. A sessão decorreu no dia 21 de julho de 

2012, no Centro Social de Gagos, onde estiveram presentes 18 formandos, dos quais 13 

mulheres e cinco homens. Esta atividade tinha como objetivos: i) dar a conhecer os cuidados 

de higiene corporal adequados; ii) sensibilizar para a importância dos cuidados de higiene 

adequados; iii) sensibilizar para a importância da higiene oral. 

A sessão de EpS “Higiene Corporal? Eu tenho…” teve inicio às 09 horas e 30 minutos, com a 

apresentação das palestrantes (Vera Fernandes e Joana Costa), e enfermeiro orientador (Ivo 

Barreira), bem como a contextualização do tema de modo a sensibilizar os formandos para a 

importância da higiene corporal para a saúde. Seguidamente foi aplicado um formulário 

(Apêndice O) para avaliação dos conhecimentos que estes possuíam antes da sessão de EpS, 

cujos resultados indicaram a média de 46%, demonstrando que, de uma forma geral, os 

conhecimentos sobre higiene corporal eram baixos. A duração da sessão foi de 1 hora e 30 

minutos, como se pode ver no plano de sessão (Apêndice P) e na apresentação disponibilizada 

(Apêndice Q), e durante este período houve uma boa participação dos formandos que 

permaneceram atentos e interessados. Depois de abordados os conteúdos relativos à 

importância da higiene corporal, foi aplicado o mesmo formulário e os resultados indicaram-

nos que a média dos conhecimentos subiu para os 77%. Este resultado demonstrou que a 

intervenção foi positiva por permitir a aquisição de conhecimentos adequados, mas reforçou a 

convicção de que é necessário continuar com outras formações no âmbito desta temática, pois 

apesar da higiene corporal ser uma necessidade básica e universal, para muitos é uma utopia e 

os cuidados de higiene que possuem são precários e não são considerados prioritários. 



Do diagnóstico à intervenção de enfermagem comunitária:  
Gestão do regime terapêutico e comunicação para melhor cuidar 

 

63 

Neste âmbito, é fundamental investir em sessões de EpS, pois uma das competências do 

EEECSP passa por gerir a informação em saúde com processos de participação comunitária 

através da mobilização e integração de saberes de diferentes áreas do conhecimento de 

enfermagem, EpS, gestão e comunicação, capacitando os grupos e comunidades na 

consecução de projetos de saúde. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste percurso formativo de desenvolvimento de competências do EEECSP, deu-se 

cumprimento às etapas do processo de planeamento em saúde com descrição pormenorizada 

de todos os procedimentos metodológicos para a sua realização. Foi realizado o diagnóstico 

de situação sobre as famílias que tinham a seu cargo familiares em situação de dependência, 

da freguesia de Ourilhe, concelho de Celorico de Basto, inquirindo 93 agregados familiares, 

totalizando 285 habitantes, decorrente do plano de ação da UCC. Constatou-se que esta 

população era constituída maioritariamente por mulheres (53,68%) e com idades 

compreendidas entre 18 e os 44 anos (32,63%), cujos principais resultados se passam a 

sumariar. 

Foram identificadas, 21 pessoas com dependência, das quais apenas 14 tinham um cuidador 

familiar. As pessoas dependentes, da freguesia de Ourilhe, eram maioritariamente do sexo 

feminino (13 pessoas), com idades entre os 42 e os 92 anos, sendo a média de 72,29 anos. 

Apurou-se que, na génese da dependência, para 85,71% das pessoas, estavam as sequelas de 

AVC, demências e problemas osteoarticulares e para 14,29%, a causa da situação de 

dependência, remete para acidente de viação ou doméstico. Quanto à dependência para as 

ABVD, 23,81% era totalmente dependente, 42,86% apresentava uma dependência ligeira, e 

9,52% era totalmente independente. No entanto, no que concerne às AIVD, não existiam 

pessoas completamente independentes, a grande maioria, 85,71%, apresentava uma 

dependência severa a nível instrumental. 

 No que respeita aos 14 cuidadores identificados existe predomínio do sexo feminino, com 

apenas um cuidador do sexo masculino com uma média de idades de 53,79 anos. A maioria 

destes cuidadores era casada com baixo grau de escolaridade, sendo que 28,57% não sabia 

escrever o próprio nome (n=4). Por sua vez, 14,29% dos cuidadores abdicaram da profissão 

para cuidar do familiar com dependência (n=2). Destes cuidadores 19,05%, refere 

dificuldades na prestação de cuidados (n=4), nomeadamente nos cuidados de higiene e na 

execução de posicionamentos. Quanto à sobrecarga 71,43% dos cuidadores evidencia uma 

sobrecarga intensa (n=10).  

Os resultados do diagnóstico permitiram à equipa da UCC “Mãos Amigas” fundamentar a 

tomada de decisão e estabelecer prioridades para a intervenção na freguesia de Ourilhe. 
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Considerando que na intervenção comunitária a resposta às necessidades em cuidados de 

saúde e mais especificamente de cuidados de enfermagem se consolida no trabalho em 

parceria, a colaboração com o ISS, IP conduziu à elaboração do programa de intervenção 

comunitária designado “A Saúde da Pessoa a Nosso Cuidado” no qual se inseriu o projeto 

“Gestão do Regime Terapêutico e Comunicação para Melhor Cuidar”, congregando deste 

modo, os objetivos das diferentes instituições envolvidas. Neste sentido, e para um 

enquadramento mais preciso do projeto de intervenção, efetuou-se o DSS das FA de idosos e 

adultos com deficiência existentes no concelho de Celorico de Basto de modo a reunir 

recursos e sinergias entre o CS e o ISS, IP.  

Sobre os resultados deste diagnóstico salienta-se que os responsáveis pelas FA, num total de 

seis, são todos do sexo feminino e casadas, com idades compreendidas entre os 39 e os 60 

anos, sendo a média de 52 anos. No que concerne ao grau de escolaridade 50% destas 

cuidadoras possuía o 9º ano e as restantes escolaridade inferior. Existiam FA que acolhiam 

entre uma a quatro pessoas e só uma família tinha a seu cargo uma pessoa em situação de 

acolhimento, o que significa que cinco FA prestam cuidados a mais do que uma pessoa. No 

que respeita às pessoas acolhidas por estas famílias, 16 pessoas usufruíam deste recurso 

proporcionado pelo ISS, IP, repartidas igualmente pelo sexo masculino (n=8) e feminino 

(n=8). A maioria das pessoas acolhidas era solteira e as idades variavam entre os 40 e os 87 

com uma média de idades de 61,5 anos. As razões apontadas para o AF foram a falta de outro 

cuidador, as alterações psiquiátricas relacionadas com a deficiência mental, o alcoolismo e a 

dependência física relacionada com sequelas de AVC. Quanto ao tempo em que estas pessoas 

se encontravam em AF, dez das pessoas encontravam-se há três ou menos anos, quatro das 

pessoas encontram-se em AF num período de tempo que decorria de 4 e 6 anos e duas há mais 

de sete anos. 

Com a elaboração do diagnóstico foram estabelecidas as prioridades de intervenção e feito o 

planeamento e a execução do projeto “Gestão do Regime Terapêutico e Comunicação para 

Melhor Cuidar”, dada a relevância da gestão do regime terapêutico como foco de cuidados 

dos enfermeiros no âmbito da gestão das doenças crónicas em particular nos idosos, 

frequentemente polimedicados, e da comunicação na interação entre a FA e as pessoas 

acolhidas. Esta intervenção, assente em estratégias de EpS, facilitou os processos de aquisição 

de conhecimentos e capacidades em relação à gestão do regime terapêutico, no que respeita à 

alimentação, exercício físico e gestão medicamentosa, salientando-se a participação e 
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envolvimento das FA. Por outro lado, e dada a preocupação constante dos enfermeiros de CSP 

com o desenvolvimento de projetos de saúde junto da população, esta atividade concorreu 

também para a promoção de uma alimentação saudável e a adoção de estilos de vida 

saudáveis, vetores importantes para a prevenção da obesidade e diminuição do risco de 

contrair doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, entre outras. Quanto à importância da 

comunicação, enquadrada pela compreensão das vivências familiares, foram explicitados os 

obstáculos à comunicação empática e a necessidade de adoptar estratégias potenciadoras de 

uma boa comunicação familiar, em particular nos idosos com défices sensoriais, alterações 

cognitivas e limitações funcionais, que frequentemente se associam ao envelhecimento. Da 

avaliação global, é de relevar que a formação das FA se assume como uma resposta social a 

privilegiar no atual contexto sociodemográfico, promovendo a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas com necessidades específicas.  

Com esta intervenção comunitária os conhecimentos das pessoas responsáveis pelo AF foram 

desenvolvidos e fortalecidos, como foi constatado pelas avaliações das sessões de EpS sobre 

“Alimentação Saudável”, “Exercício Físico”, “Medicação” e “Comunicar no cuidar”, no 

sentido de conseguir melhores cuidados para pessoas em AF. Quanto à comunicação, melhor 

que os resultados, foi verificar que as pessoas responsáveis pelo AF realmente ficaram mais 

sensíveis para a importância da comunicação, e os cuidados a ter quando prestam cuidados a 

pessoas acolhidas. Estes resultados foram reveladores de ganhos em saúde, pois estes 

cuidadores ao possuírem mais conhecimentos, serão certamente capazes de prestar cuidados 

com maior eficácia e eficiência, deverão por isto, ocorrer mais intervenções neste âmbito, de 

forma a aprofundar a participação nestas atividade da relevância comunitária.  

Surpreendente foi a taxa de adesão, todos os cuidadores notificados estiveram presentes em 

todas as sessões de EpS, o que demonstrou muito interesse e motivação, aspetos que 

perpetuaram durante as sessões pela participação constante, a vontade de partilhar 

experiências e os comentários que deixavam. Foram efetivamente momentos de grande 

importância para o dia a dia das pessoas responsáveis pelo AF, para as pessoas em situação de 

AF e para as alunas do MEC, que também aprenderam e cresceram no processo e com todos 

eles.  

Várias iniciativas, nomeadamente estudos epidemiológicos e outros estudos de caso, assim 

como os registos setoriais, constituem valiosos contributos para o conhecimento da realidade 

portuguesa. No entanto, é necessário ter um conhecimento mais concreto da realidade local, 
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aumentando a base de recolha de informação, trabalhando para a melhoria progressiva dos 

indicadores de atividade que constituem fatores relevantes de motivação para os enfermeiros. 

Tornar-se FA é dar um pouco de si para o bem-estar dos outros, pelo que a admiração por 

estes cuidadores sai mais reforçada. Foi evidente uma evolução imensa nos cuidados, acolher 

alguém em sua casa, fazer dele parte integrante da família, prestar todos os cuidados como se 

fosse “do mesmo sangue”, é uma atividade altruísta. 

Durante este percurso académico foi possível adquirir competências do EEECSP, pois 

conseguiu-se avaliar o estado de saúde da freguesia de Ourilhe no que diz respeito à 

dependência e à sobrecarga dos cuidadores, o que revelou um trabalho árduo mas muito 

gratificante, pois percorrer a freguesia de Ourilhe, permitiu um contacto profundo com a 

realidade humana, tomando consciência das dificuldades de cada um, e ao mesmo tempo, a 

admiração pela capacidade de resiliência, interajuda e a confiança de que os laços de 

solidariedade continuam a prevalecer em contextos mais rurais. 

Por outro lado, e ainda como sendo uma competência do enfermeiro especialista, pode dizer-

se por tudo o que foi descrito e pelos resultados obtidos que existiu uma capacitação desta 

comunidade, das pessoas responsáveis pelo AF do concelho de Celorico de Basto, 

principalmente no que diz respeito à gestão do regime terapêutico (alimentação saudável, 

exercício físico e medicação) e à comunicação. Foi ainda muito gratificante a colaboração 

com a colega do MEC na sua intervenção sobre AF, controlo de infeção e controlo e gestão do 

stresse. 

Tornou-se evidente a importância da metodologia do Planeamento em Saúde para os 

enfermeiros que desenvolvem a sua atividade profissional na comunidade. A incerteza do 

futuro é algo que os enfermeiros aprendem a lidar desde logo, pois cabe a estes profissionais a 

tarefa de intervirem na realidade de forma a que os problemas da comunidade, por vezes, 

camuflados por falsas aparências de bem-estar, sejam identificados. Deste modo, os 

enfermeiros podem intervir sobre o futuro prevendo-o e preparando-o na perspetiva de 

restabelecer o estado de equilíbrio de saúde das populações, sendo necessário promover a 

saúde e prevenir a doença num contexto onde a todo o momento se deparam com a escassez 

de recursos. 

Um aspeto que trouxe ganhos pessoais e profissionais foi o desenvolvimento de competências 

do EEECSP na USP. A oportunidade de realizar inquéritos epidemiológicos e colaborar na 
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avaliação dos programas de saúde foi uma experiência muito enriquecedora, pois eram 

atividades nunca antes desenvolvidas em contexto de CSP. 

Como tarefa imediata e decorrente do anteriormente exposto, será continuado o processo de 

intervenção junto dos CI de pessoas com dependência, pois é também uma necessidade 

emergente no concelho de Celorico de Basto, logo, cabe à UCC “Mãos Amigas” dar 

continuidade ao projeto iniciado pelas alunas do MEC. E para além disto, fica ainda apontada 

como sugestão, a necessidade de um maior investimento em trabalhos científicos no âmbito 

do AF de pessoas idosas ou com deficiência, uma vez que existem ainda poucos trabalhos de 

relevo, o que já não se verifica relativamente ao AF de crianças e jovens. 

Por vezes o desânimo toma conta de nós, e a maior dificuldade sentida foi a conciliação entre 

o horário laboral, o horário de estágio e o tempo para desenvolvimento de trabalhos escritos. 

No entanto estas dificuldades foram ultrapassadas com a colaboração e paciência de todos e 

foram promotores de aprendizagem, constituindo uma mais valia para o desenvolvimento 

profissional e pessoal. 

O reconhecimento da importância das medidas de prevenção da doença na população implica 

a definição de estratégias integradas, com aprofundamento de iniciativas comuns e sinergias 

com grande utilidade. Acredita-se, no final de tudo, que foi possível capacitar um grupo de 

pessoas que vão ser disseminadoras de cuidados na comunidade, cuidados esses, de qualidade, 

assertividade e individualidade suficiente para dar resposta às necessidades daqueles que estão 

em situação de AF. 

Refletindo sobre o caminho percorrido, pode dizer-se que o sentimento vivido hoje é bastante 

positivo, pois sai-se desta experiência com uma mente mais consciente dos problemas das 

comunidades, bem como da importância do EEECSP, cabendo a este fazer a ponte de ligação 

entre as comunidades e os cuidados de saúde. Assim, depois desta etapa acredita-se que é 

possível investigar com maior criatividade e inovação, de forma a obter ganhos em saúde e 

reconhecimento profissional. O enfermeiro especialista tem de ser criativo e proativo no 

sentido de proporcionar àqueles que o rodeiam uma melhor qualidade de vida. O cenário atual 

de crise económica é também promotor de processos complicados e morosos mas o desânimo 

não pode tomar conta dos profissionais que trabalham com a comunidade, apesar de terem 

que, muitas vezes, lutar contra as adversidades para que os seus projetos sejam 

implementados.  
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Em tempos, Martin Luther King (1963) disse que “A verdadeira medida de um homem não é 

como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em 

tempos de controvérsia e desafio”, é com esta afirmação que se quer revisitar o percurso de 

desenvolvimento pessoal e profissional que ocorreu durante a realização do processo 

formativo no âmbito do mestrado em Enfermagem Comunitária. 

 



Referências Bibliográficas 

 

71 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

André, S.M.F.S., Cunha, M., & Rodrigues, V.M.C.P. (2010). Família enquanto entidade cuidadora. 

Millenium, 39, 131‐134. 

Araújo, F. Ribeiro, J.L.P., Oliveira, A., & Pinto, C. (2007). Validação do índice de Barthel numa 

amostra de idosos não institucionalizados. Revista Portuguesa de Saúde Pública, 25 (2), 59-

66. 

Arnold, E., & Boggs, K. (1995). Interpersonal relationships: Professional communication skills for 

nurses (2nd ed). Philadelphia: W.B. Saunders Company. 

Assunção, R.M.B. (2010). Dependência no idoso: Fatores determinantes. Dissertação de mestrado 

não publicada. Instituto Superior Bissaya Barreto, Coimbra. 

Balzer-Riley, J.W. (1996). Communications in nursing (3rd ed.). St. Louis, MO: Mosby. 

Barata, T. (2003). Mexa-se... pela sua saúde: Guia prático da actividade física e emagracimento para 

todos . Lisboa: Dom Quixote. 

Barreto, J., Batista, M., Burns, A.M., Cardoso, S., Falcão, D., Cerejeira, J. (2006). Psicogeriatria. 

Psiquitria Clinica. 

Beers, M.H. (2004). Manul merck geriatria. Loures: Oceano. 

Bonita, R., Beaglehole, R., & Kjellström, T. (2010). Epidemiologia básica (2a ed.). S. Paulo: Livraria 

Santos Editora. 

Bouchard, C., & Shephard, R.J. (1994). Physical activity, fitness and health: The model and key 

concepts. In C. Bouchard, R.J. Shephard & T. Stephens (Eds.), Physical activity, fitness and 

health: International proceedings and consensus statement (pp. 11-20). Champaign, IL: 

Human Kinetics Publishers. 

Butler, C.C., & Rollnick, S. (2003). Adesão ao tratamento médico. London: Mosby. 

Cherry, C. (1978). On human communication: Review, a survey and  a criticism. Cambridge: MIT 

Press. 

Costa, A. (1999). Questões demográficas: Repercussões nos cuidados de saúde e na formação dos 

enfermeiros. In O idoso: Problemas e realidades. Coimbra: Formasau. 

Decreto-Lei nº 391/91, de 10 de outubro. Disciplina o regime de acolhimento familiar de idosos e 

adultos com deficiência. Diário da República, 203. Série I.  

Decreto-Lei n.º 190/92, de 3 setembro. Reformula a legislação sobre acolhimento familiar. Diário da 

República, 233. Série I. 

Decreto-Lei nº 81/2009, de 2 de abril. Reestrutura a organização dos serviços operativos de saúde 

pública a nível regional e local, articulando com a organização das administrações regionais de 

saúde e dos agrupamentos de centros de saúde. Diário da República, 65. Série I. 

Direção-Geral da Saúde. (2001). Auto cuidados na saúde e na doença, guia para pessoas idosas. 

Lisboa: Autor. 

Direção-Geral da Saúde. (2004). Plano nacional de saúde : Orientações estratégicas para 2004-2010: 

Mais saúde para todos. Lisboa: Autor. 



Referências Bibliográficas 

 
 
 

72 

Duarte, Y.A. (2001). Família: Rede de suporte ou factor estressor. A ótica de idosos e cuidadores 

familiares. Tese de doutoramento não publicada, Universidade de São Paulo, Escola de 

Enfermagem, São Paulo, Brasil. 

Fernandes, H.J. (2007). Solidão em idosos do meio rural do concelho de Bragança. Dissertação de 

mestrado não publicada, Universidade do Porto, Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação, Porto. Recuperado de https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/ 

10198/2668/1/Solidao%20em%20idosos%20do%20meio%20rural%20do%20concelho%20de

%20Braganca.pdf 

Figueiredo, D. (2007). Cuidados familiares ao idoso dependente. Lisboa: Climepsi.   

Gordilho, A., Sérgio, J., Silvestre, J., Ramos, L.R., Freire, M.P.A., & Espindola, N. (2000). Desafios a 

serem enfrentados no terceiro milênio pelo setor saúde na atenção integral ao idoso. Rio de 

Janeiro: UnATI. 

Gordon, K., Smith, F., & Dhillon, S. (2007). Effectiv chronic disease management: Patients' 

perspectives on medication-related problems. Patients Education and Counseling, 65 (3), 407-

415. doi:10.1016/j.pec.2006.09.012 

Hutchison, L.C., Jones, S.K., West, D.S., & Wey, J.Y. (2006). Assessment of medication management 

by community-living elderly persons with two standardized assessment tools: A cross-

sectional study. The American Journal of Geriatric Pharmacotherapy, 4 (2), 144-153. 

doi: 10.1016/j.amjopharm.2006.06.009 

Imperatori, E., & Giraldes, M.R. (1993). Metodologia do planeamento da saúde: Manual para uso em 

serviços centrais, regionais e locais (3a ed. rev. e act.). Lisboa: Ministério da Saúde.  

Instituto de Segurança Social. (2012). Guia prático: AF - Pessoas idosas e adultas com deficiência. 

Lisboa: Autor. 

Instituto Nacional de Estatística. (2011). Censos 2011: Resultados provisórios. Lisboa: Autor. 

Jede, M., & Spuldaro, M. (2009). Cuidado do idoso dependente no contexto familiar: Uma revisão de 

literatura. RBCEH, 6 (3), 413-421. doi:10.5335/rbceh.2009.040  

Jensen, G.L., & Rogers, J. (1998). Obesity in older persons. Journal of the American Dietetic 

Association, 98 (11). 1308-1311. doi:10.1016/S0002-8223(98)00293-4 

Joyce-Moniz, L., & Barros, L. (2005). Psicologia da doença para cuidados de saúde: 

Desenvolvimento e intervenção. Porto: Edições ASA. 

Kariuki. D., & Njuguna, V. (2012). Role of communication competence in elderly care:  A carers’ 

perspective. Degree thesis unpublished. Arcada. 

King, M.L. (1963). Strength to love. New York: Harper & Row. 

Lawton, M.P., & Brody, E (1969). Assessment of older people: Self-maintaining and instrumental 

activities of daily living. The Gerontologist, 9 (3), 179-186. Retrieved from 

http://www.eurohex.eu/bibliography/pdf/Lawton_Gerontol_ 1969-

1502121986/Lawton_Gerontol_1969.pdf 

Leal, M.G. (2000). O desafio da longevidade e o suporto ao cuidador. Revista da Terceira Idade, 11 

(20). Recuperado de http://pt.scribd.com/doc/55262542/O-Desafio-Da-Longevidade-e-o-

Suporte-Ao-Cuidador# 



Referências Bibliográficas 

 

73 

Leite, A.I.S.C. (2004). Envelhecimento e risco nutricional. Trabalho académico não publicado, 

Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação, Porto. Recuperado de http://repositorio-

aberto.up.pt/bitstream/10216/54545/6/68441_04-29T_TL_01_P.pdf 

Marques, A.T. (2004). Nutrição no idoso - A problemática dos micronutrimentos. Porto: Faculdade de 

Ciências da Nutrição e Alimentação Universidade do Porto. 

Martins, T., Ribeiro, J., & Garrett, C. (2003). Estudo de validação do questionário de avaliação da 

sobrecarga para cuidadores informais. Psicologia, Saúde & Doenças, 4 (1), 131-148. 

Montorio Cerrato, I., & Losada Baltar, A. (2004). Una visión psicosocial de la dependencia. 

Desafiando la perspectiva tradicional. Boletin sobre el Envejecimiento. 3. Recuperado de 

http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/boletinopm 13.pdf 

Morley, E.J. (1997). Anorexia of aging: Physiologic and pathologic. American Journal Clinical 

Nutrition, 66 (4), 760-773. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9322549 

Murray, M.D., Morrow, D.G., Weiner, M., Clark, D.O., Tu, W., Deer, M.M., … Weinberger M. 

(2004). A conceptual framework to study medication adherence in older adults. The American 

Journal of Geriatric Pharmacotherapy, 2 (1), 36-43. doi:10.1016/S1543-5946(04)90005-0 

Neto, F. (2000). Psicologia social (Volume 2). Lisboa: Universidade Aberta. 

Nunes, L. (1999). A prescrição da actividade física. Lisboa: Editora Caminho. 

Organização Mundial de Saúde. (2003). Relatório mundial de saúde. Lisboa: Climepsi. 

Organização Mundial de Saúde. (2011). Relatório mundial sobre a deficiência. São Paulo: Autor. 

Pamplona, A.V. (1997). Estudo da adesão ao tratamento com pacientes de 12 especialidades médicas 

em regime de ambulatório. Dissertação de mestrado não publicada, Universidade de Lisboa, 

Lisboa. 

Paschoal, S.M.P. (1999). Epidemiologia do envelhecimento. In: N. P. Netto, Gerontologia: A velhice e 

o envelhecimento em visão globalizada (pp. 26-43). São Paulo: Atheneu. 

Páscoa, P.M.G. (2008). A importância do envelhecimento activo na saúde do idoso. Monografia de 

licenciatura não publicada, Universidade Fernando Pessoa, Porto. Recuperado de 

http://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/703/2/Monografia%20Pedro%20P%C3%A1scoa.pdf 

Paúl. C. (2005). Envelhecimento activo e redes de suporte social. Sociologia: Revista da Faculdade de 

Letras do Porto, 275-288. 

Pereira, A.S.C.A. (2008). Cuidadores familiares e idosos dependentes: Perfil, motivos e satisfação 

com a vida. Dissertação de mestrado não publicada, Universidade de Aveiro, Aveiro. 

Phaneuf, M. (2004). Comunicação, entrevista, relação de ajuda e validação. Loures: Lusodidata. 

Phipps, W.J., Sandes, J.K.,  & Marek, J.F. (1999). Enfermagem médico-cirúrgica: Conceitos e prática 

clínica. Lusociência: Loures. 

Ramon, J.M., & Subirá, O. (2001). Prevalência de malnutrición en la población anciana espanola. 

Barcelona: Medicina Clínica. 

Regulamento nº 128/2011, de 18 de fevereiro. Define o perfil das competências específicas dos 

enfermeiros especialistas em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. Diário da 

República, 35. Série II. 



Referências Bibliográficas 

 
 
 

74 

Ricarte, L.F.C.S. (2009). Sobrecarga do CF de idosos dependentes no concelho da Ribeira Grande. 

Dissertação de mestrado não publicada, Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, 

Porto. Recuperado de http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/19131/2/ESCx.pdf 

Rolls, B.J., & McDermott, T.M. (1991). Effects of age on sensory-specific satiety. American Journal 

Clinical Nutrition, 54, 988-996. Retrieved from http://ajcn.nutrition.org/content/54/6/988. 

full.pdf+html 

Roubenoff, R. (2000). Sarcopenia: A major modifiable cause of frailty in the elderly. The Journal of 

Nutrition, Health & Aging, 4 (3), 140-142. 

Santos, A.I.M. (2012). Acompanhamento farmacoterapêutico na área da geriatria. Dissertação de 

mestrado não publicada, Universidade Fernando Pessoa, Porto. Recuperado de 

http://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/3545/3/T_17845.pdf 

Santos, D.I.F.A. (2008). As vivências do cuidadador informal na prestação de cuidados ao idoso 

dependente: Um estudo no concelho da Lourinhã. Dissertação de mestrado não publicada, 

Universidade Aberta, Lisboa. Recuperado de http://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400. 

2/732/1/TMCS_DinaSantos.pdf 

Sequeira C. (2007). Cuidar de idosos dependentes. Coimbra: Quarteto Editora. 

Sequeira, C.A.C. (2010). Adaptação e validação da escala de sobrecarga do cuidador de Zarit. Revista 

Referência, 12 (Série 2), 9-16. 

Silva, J.F. (2006). Quando a vida chegar ao fim: Expetativas do idoso hospitalizado e família. Lisboa: 

Lusociência. 

Silva, L.F. (2012). A importância do exercício físico na vidad do idoso. Trabalho académico não 

publicado, Escola Superior de Educação João de Deus, Lisboa. 

Silva, M.J.R. (2008). O ser humano e a adesão ao regime terapêutico: Um olhar sistémico sobre o 

fenómeno. Dissertação de mestrado não publicada, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa.  

Simão, A.R.E. (2009). Adesão às prescrições/recomendações médicas por parte de idosos 

institucionalizados e em centros de dia: Um estudo exploratório. Dissertação de mestrado 

integrado não publicada, Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação, Lisboa. Recuperado de http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/2169/1/ 

22353_ulfp034915_tm.pdf 

Tavares, A. (1992). Métodos e técnicas de planeamento em saúde (2a ed.). Lisboa: Pantaedro. 

The Gerontological Society of America. (2012). Communicating with older adults an evidence-based 

review of what really works. USA: GSA. 

Tribess, S., & Virtuoso, J.S. Jr. (2005). Prescrição de exercícios físicos para idosos. Revista Saúde, 1 

(2): 163-172. 

Zarit, S.H., & Zarit, J.M. (1983). The memory and behavior problems checklist the burden interview. 

Technical Report. Pennsylvania State University. 

 

 



 

75 

APÊNDICES 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

77 

APÊNDICE A 

Operacionalização de variáveis 

 



 
 

 

 



 

79 

Operacionalização de Variáveis 

Variável Tipo de variável Operacionalização 

Sexo do cuidador Qualitativa nominal 
1. Masculino 

2. Feminino 

Sexo do dependente Qualitativa nominal 
1. Masculino 

2. Feminino 

Idade Quantitativa contínua   Numérica 

Estado civil Qualitativa ordinal 

1. Solteiro 

2. Casado 

3. União de facto 

4. Separado/divorciado 

5. Viúvo 

Escolaridade Qualitativa ordinal 

1. Sem escolaridade 

2. Sabe assinar 

3. 1º ciclo do ensino básico incompleto 

4. 4ª Classe/1º ciclo ensino básico 

5. Ensino preparatório/2º ciclo do ensino básico 

6. 9º ano/3º ciclo do ensino básico 

7. 12º ano/ensino secundário 

8. Curso médio 

9. Curso superior 

Profissão Qualitativa ordinal 

1. Reformado/Desempregado 

2. Agricultor 

3. Calceteiro 

4. Negociante gado 

5. Ajudante na construção civil 

6. Carpinteiro 

7. Doméstica 

Grau de parentesco Qualitativa ordinal 

1. Cônjuge 

2. Filho(a) 

3. Irmão(ã) 

4. Neto(a) 

5. Outro familiar 

6. Amigo/vizinho 

Ajuda na prestação de 

cuidados 
Qualitativa nominal 

1. Sim 

2. Não 

Tipo de ajuda na prestação 

de cuidados 
Qualitativa ordinal 

1. Higiene pessoal 

2. Higiene habitacional 

3. Lavagem de roupa 

4. Fornecimento de refeições 

5. Outros apoios recebidos 

Dificuldades na prestação de 

cuidados 
Qualitativa nominal 

1. Sim 

2. Não 

Tipo de dificuldades Qualitativa nominal 
1. Cuidados de higiene 

2. Posicionamentos 

Habitação adequada para a 

prestação de cuidados 
Qualitativa nominal 

1. Sim 

2. Não 

Tipo de desadequação da 

habitação 
Qualitativa ordinal 

1. Casa de banho e duche 

2. Escadas 

3. Ambos 
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Tempo de dependência Qualitativa ordinal 

1. Até 3 meses 

2. De 4 a 6 meses 

3. De 7 a 9 meses 

4. De 10 a 12 meses 

5. Mais de 1 ano 

6. Mais de 5 anos 

Origem da dependência Qualitativa nominal 
1. Doença 

2. Acidente 

Dependência nas ABVD Qualitativa ordinal 

1. Independente 

2. Ligeiramente dependente 

3. Moderadamente dependente 

4. Severamente dependente 

5. Totalmente dependente 

Dependências nas AIVD Qualitativa ordinal 

1. Independente 

2. Moderadamente dependente 

3. Severamente dependente 

Sobrecarga do Cuidador Qualitativa ordinal 

1. Sem sobrecarga; 

2. Sobrecarga ligeira; 

3. Sobrecarga intensa 
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APÊNDICE B 

Formulário do DSS 
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FORMULÁRIO 

Este formulário pretende recolher informação relacionada com a avaliação da dependência dos adultos 

e idosos da freguesia de Ourilhe, e surge no âmbito do Curso de Mestrado em Enfermagem 

Comunitária. As questões de escolha deverão ser assinaladas com uma cruz (X) 

 

I – Caracterização do Agregado familiar 

 

1. Número de elementos residentes na habitação?______________ 

1.1. Caracterização do agregado familiar: 

Elemento Nº Sexo Idade 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

2. Existe alguém nesta casa que tenha algum tipo de dependência? 

 

Números? ____________________ 

 

 
3. É o Cuidador dessa pessoa com dependência? 

 

 

 

 

3.1. Identifique o Cuidador: 

Nome: _________________________________________________________ 

Morada: ________________________________________________________ 

Contacto: _______________________________________________________ 

 

 

Sim  

Não  

Sim  

Não  



 
 

84 

II – Caracterização do Cuidador e da situação de dependência 

 

1. Sexo  

 

 

 

 

2. É o principal cuidador? 

 

 

 

 

3. Qual a relação que tem com a pessoa com dependência? 

 

 

 

 

 

 

 Especifique qual?_______________________ 

 

 

4. Data de Nascimento  ___/____/______ 

 
5. Qual o seu estado civil? 

 

 

 

 

 

Masculino  

Feminino  

Sim  

Não  

Cônjuge  

Filho(a)   

Irmão(ã)  

Neto(a)  

Outro familiar  

Amigo/vizinho  

Solteiro  

Casado  

União de facto  

Separado/divorciado  

Viúvo  
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6. Quais as suas habilitações literárias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Qual a sua atividade laboral? ________________________ 

  

7.1. O não estar a trabalhar, deve-se ao facto de estar a prestar cuidados ao utente dependente? 

 

 

 

 

III – Caracterização da pessoa com dependência 

1. Qual a atividade laboral atual? ______________________________ 

1.1. Se reformado, qual a atividade anterior à reforma? _____________ 

2. Há quanto tempo está a pessoa dependente? 

 

 

 

3. Qual a origem da dependência: 

 

 

 

Sem escolaridade  

Sabe assinar  

1º ciclo do ensino básico incompleto  

4ª Classe/1º ciclo ensino básico  

Ensino preparatório /2º ciclo do ensino básico  

9º ano/3º ciclo do ensino básico  

12º ano/ensino secundário  

Curso médio  

Curso superior  

Sim  

Não  

Anos  

Meses  

Doença  Qual?  

Acidente  Qual?  
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4. Tem algum apoio na prestação de cuidados? 

 

  

 

 

4.1. Se sim, que tipo de apoio recebe? 

 

 

 

 

 

Especifique ____________________ 

 

5. Sente dificuldades me alguma área no que diz respeito à prestação de cuidados? 

 

 

 

 

6. Sente que a estrutura física da habitação é adequada para a prestação de cuidados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim  

Não  

Higiene pessoal  

Higiene habitacional  

Lavagem de roupa  

Fornecimento de refeições  

Outros apoios recebidos  

Sim  
 

Quais?______________________________________________ 

Não   

Sim  
 

 

Não  
Porquê?______________________________ 
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IV – Avaliação da dependência nas Atividades Básicas de Vida Diárias 

Índice de Barthel 

Item ABVD Cotação 

Alimentação 

Independente (capaz de usar qualquer instrumento, comer num tempo razoável) 10 

Necessita de ajuda (necessita de ajuda para cortar, levar à boca, etc.) 5 

Dependente 0 

Vestir 

Independente (veste-se, despe-se e a ajusta a roupa. Aperta os sapatos, etc.) 10 

Necessita de ajuda (pelo menos para metade das tarefas, mas realiza-as num bom tempo) 5 

Dependente 0 

Banho 

Independente (toma banho geral, no duche ou banheira. Entra e sai do banho sem ajuda de 

terceiros) 

5 

Dependente  0 

Higiene 

Corporal 

Independente (lava a face, mãos e dentes. Faz a barba) 5 

Dependente  0 

Uso da casa de 

banho 

Independente (usa-a sem ajuda, senta-se levanta-se e arranja-se sozinho) 10 

Necessita de ajuda (para manter o equilíbrio, limpar-se e a ajustar a roupa 5 

Dependente  0 

Controlo 

intestinal 

Independente (não apresenta episódios de incontinência. Se necessita de enemas ou 

microláx, fá-lo sozinho) 

10 

Incontinência ocasional (episódios ocasionais de incontinência e necessita de ajuda para ou 

microláx) 

5 

Incontinente fecal 0 

Controlo Vesical 

Independente (Não apresenta episódios de incontinência. Se necessita de sonda ou 

colector, fá-lo sozinho) 

10 

Incontinência ocasional (episódios ocasionais de incontinência e necessita de ajuda para o 

uso de sonda ou coletor) 

5 

Incontinente ou algaliado 0 

Subir escadas 

Independente (sobe e desce escadas. Pode usar um instrumento de apoio) 10 

Necessita de ajuda (necessita de ajuda física ou supervisão para subir/descer escadas) 5 

Dependente  0 

Transferências 

Cadeira-Cama 

Independente (não necessita de qualquer ajuda. Se usa a cadeira de rodas, transfere-se 

sozinho) 

15 

Necessita de ajuda mínima (ajuda mínima e supervisão) 10 

Necessita de grande ajuda (é capaz de se sentar, mas necessita de muita ajuda para a 

transferência) 

5 

Dependente  0 

Deambulação 

Independente (caminha pelo menos 50 metros sozinho ou com ajuda de andarilho, 

canadianas…) 

15 

Necessita de ajuda (caminha 50 metros com ajuda ou supervisão) 10 

Independente com cadeira de rodas (anda pelo menos 50 metros) 5 

Dependente  0 

TOTAL  

 

Graus de dependência 

90-100 Pontos 

60-90 Pontos 

40-55 Pontos 

20-35 Pontos 

< 20 Pontos 

Independente  

Ligeiramente dependente 

Moderadamente dependente 

Severamente dependente 

Totalmente dependente 
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V – Avaliação da dependência nas Atividades Instrumentais de Vida Diárias 

Índice de Lawton 

Item AIVD Cotação 

Cuidar da casa 

Cuida da casa sem ajuda 1 

Faz tudo exceto o trabalho pesado 2 

Só faz tarefas leves 3 

Necessita de ajuda para todas as tarefas 4 

Incapaz de fazer alguma tarefa 5 

Lavar a roupa 

Lava a sua roupa 1 

Só lava pequenas peças 2 

É incapaz de lavar a sua roupa 3 

Preparar a comida 

Planeia, prepara e serve sem ajuda 1 

Prepara se lhe derem os ingredientes 2 

Prepara pratos pré-cozinhados 3 

Incapaz de preparar as refeições 4 

Ir às compras 

Faz as compras sem ajuda 1 

Só faz pequenas compras 2 

Faz as compras acompanhado 3 

É incapaz de ir às compras 4 

Uso do telefone 

Usa-o sem dificuldade 1 

Só liga para lugares familiares 2 

Necessita de ajuda para o usar 3 

Incapaz de usar o telefone 4 

Uso de transportes 

Viaja em transporte público ou conduz 1 

Só anda de táxi 2 

Necessita de acompanhamento 3 

Incapaz de usar o transporte 4 

Uso do dinheiro 

Paga as contas, vai ao banco, etc. 1 

Só em pequenas quantidades de dinheiro 2 

Incapaz de utilizar o dinheiro 3 

Responsável pelos 

medicamentos 

Responsável pela sua medicação 1 

Necessita que lhe preparem a medicação 2 

Incapaz de ser responsabilizado pela medicação 3 

TOTAL 

 

 

 

Graus de dependência 

8 Pontos 

9-20 Pontos 

>20 Pontos 

Independente  

Moderadamente dependente 

Severamente dependente 
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VI – Avaliação da Sobrecarga do Cuidador Familiar 

Escala de Zarit 

Item Nunca 
Quase 

Nunca 

Ás 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

Sente que o seu familiar solicita mais ajuda do que aquela que realmente 

necessita? 

     

Considera que devido ao tempo que dedica ao seu familiar já dispõe de 

tempo suficiente para as suas tarefas? 

     

Sente-se tenso/a quando tem de cuidar do seu familiar e ainda outras 

tarefas por fazer? 

     

Sente-se envergonhado(a) pelo comportamento do seu familiar?      

Sente-se irritado/a quando está junto do seu familiar?      

Considera que a situação actual afecta de uma forma negativa a sua 

relação com os seus amigos/familiares? 

     

Tem receio pelo futuro destinado ao seu familiar?      

Considera que o seu familiar está dependente de si?      

Sente-se esgotado quando tem de estar junto do seu familiar?      

Vê a sua saúde ser afectada por ter de cuidar do seu familiar?      

Considera que não tem uma vida privada como desejaria devido ao seu 

familiar? 

     

Pensa que as suas relações sociais são afectadas negativamente por ter de 

cuidar do seu familiar? 

     

Sente-se pouco à vontade em convidar amigos para o(a) visitarem devido 

ao seu familiar? 

     

Acredita que o seu familiar espera que você cuide dele como se fosse a 

única pessoa com quem ele(a) pudesse contar? 

     

Considera que não dispõe de economias suficientes para cuidar do seu 

familiar e para o resto das despesas que tem? 

     

Sente-se incapaz de cuidar do seu familiar por muito mais tempo?      

Considera que perdeu o controle da sua vida depois da doença do seu 

familiar se manifestar? 

     

Desejaria poder entregar o seu familiar aos cuidados de outra pessoa?      

Sente-se inseguro acerca do que deve fazer com o seu familiar?      

Sente que poderia fazer mais pelo seu familiar?      

Considera que poderia cuidar melhor do seu familiar?      

Em geral sente-se muito sobrecarregado por ter de cuidar do seu 

familiar? 

     

TOTAL  
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APÊNDICE C 

Autorização para realização do DSS 
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APÊNDICE D 

Questionário de caracterização das pessoas responsáveis pelo AF 
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I – Caracterização do cuidador formal 

 

1 – Sexo  

 

 

2 – Idade _____________ 

3 – Estado civil 

 

 

 

 

 

4 – Número de elementos do agregado familiar__________ 

5 – Quais as suas habilitações literárias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Existe mais que um elemento em situação de acolhimento? 

 

 

Se sim, Quantos?____________ 

7 – Há quanto tempo a sua família acolhe pessoas?__________________ 

Masculino  

Feminino  

Solteiro  

Casado  

União de facto  

Separado/divorciado  

Viúvo  

Sem escolaridade  

Sabe assinar  

1º ciclo do ensino básico incompleto  

4ª Classe/1º ciclo ensino básico  

Ensino preparatório /2º ciclo do ensino básico  

9º ano/3º ciclo do ensino básico  

12º ano/ensino secundário  

Curso médio  

Curso superior  

Sim  

Não  
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II – Caracterização da pessoa em situação de acolhimento familiar 

1 – Sexo  

 

 

2 – Idade _____________ 

3 – Estado civil 

 

 

 

 

 

 

4 – Motivo do acolhimento: _______________________________________ 

 

5 – Qual a data de início do acolhimento familiar:_______________________ 

 

 

Masculino  

Feminino  

Solteiro  

Casado  

União de facto  

Separado/divorciado  

Viúvo  
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APÊNDICE E 

Questionário de avaliação de conhecimentos: Alimentação Saudável 
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- 

 

 

 

Questionário de Pré e Pós avaliação de Conhecimentos 

 

1 - Responda se Verdadeiro (V) ou Falso (F): 

 

1.1 – A alimentação deve ser completa, equilibrada e variada. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.2 – A água não faz parte da roda dos alimentos. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.3 – Não se deve estar mais de 3 horas sem comer, exceto à noite. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.4 – Antes de alimentar alguém por sonda, deve sempre verificar se ainda há comida no 

estômago. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.5 – A roda dos alimento não tem grande importância na alimentação do dia-a-dia. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.6 – Não de pode comer pão duas vezes por dia. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

 

 

SAÚDE DA PESSOA AO NOSSO CUIDADO 

- Alimentação Saudável - 

ACES TÂMEGA I - BAIXO TÂMEGA 
Centro de Saúde de Celorico de Basto 

Símbolo 
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1.7 – Os legumes e as frutas estão no mesmo grupo da roda dos alimentos. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.8 – O ovo, a carne e o peixe são do mesmo grupo da roda dos alimentos. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.9 – A sopa é um prato essencial quer ao almoço, quer ao jantar. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.10 – Na sopa deve colocar-se sempres um bocado de carne de porco para dar mais sabor. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.11 – Existem pessoas com doenças específicas que devem ter maiores cuidados com a 

alimentação. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

2 – Escolha a resposta certa, e coloque um circulo á volta da letra que escolheu. 

 

2.1 – Quando damos alimentação por sonda devemos: 

 a) Lavar as mãos e dar a comida com a seringa; 

 b) Lavar as mãos, ver se existe comida no estômago, e dar a comida com a seringa; 

 c) Dar a comida com a seringa e depois ver se existe comida no estômago; 

d) Lavar as mãos, ver se existe comida no estômago, dar a comida com a seringa e no fim dar 

um bocadinho de água. 

 

2.2 – Durante o dia devemos: 

 a) Comer o pão que nos apetecer; 

 b) Beber muita água; 

 c) Não comer fruta; 

d) Nunca comer feijões. 
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3 – Na seguinte roda dos alimentos, diga um alimento de cada grupo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela sua colaboração. 
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APÊNDICE F 

Sessão de EpS: Alimentação Saudável 
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APÊNDICE G 

Questionário de avaliação de conhecimentos: Exercício Físico 
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- 

 

 

 

Questionário de Pré e Pós avaliação de Conhecimentos 

1 - Responda se Verdadeiro (V) ou Falso (F): 

1.1 – A prática de exercício físico melhora a tensão arterial e o humor. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

1.2 – Pessoas que não se conseguem mexer não podem praticar exercício físico. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

1.3 – Depois de comer, deve esperar-se pelo menos meia hora antes de praticar exercício. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

1.4 – A caminhada é um exercício que não é aconselhado a idosos. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

1.5 – O exercício físico pode ser feito sentado, apenas a pegar em algum objeto pesado. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

1.6 – Não se deve praticar exercício físico todos os dias porque desgasta os ossos. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

1.7 – O exercício físico ajuda a que a pessoa se sinta mais saudável e feliz. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

Obrigado pela sua colaboração. 
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APÊNDICE H 

Sessão de EpS: Exercício Físico 
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APÊNDICE I 

Questionário de avaliação de conhecimentos: Medicação 
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- 

 

 

 

Questionário de Pré e Pós avaliação de Conhecimentos 

 

1 - Responda se Verdadeiro (V) ou Falso (F): 

 

1.1 – Antes de dar a medicação é importante lavar as mãos. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.2 – Antes de dar a medicação é preciso confirmar o medicamento, a pessoa, a dose, a via e a 

hora, bem como a data de validade. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.3 – Existem muitas formas para a medicação entrar no organismo, pela boca, pela pele…, por 

isso, é importante confirmar sempre como devem ser utilizados os medicamentos. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.4 – A medicação é muito importante para quem a toma, mas pode ser muito perigosa. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.5 – O medicamento errado pode levar a morte. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.6 – Quando um medicamento está dentro da data de validade, mas tem um aspeto diferente do 

habitual, não deve ser tomado. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

 

ACES TÂMEGA I - BAIXO TÂMEGA 
Centro de Saúde de Celorico de Basto 
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- Medicação - 

Símbolo 
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2 – Diga se os medicamentos seguintes são iguais (=) ou diferentes (≠): 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

 

Obrigada pela sua colaboração 
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APÊNDICE J 

Sessão de EpS: Medicação 
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APÊNDICE K 

Questionário de avaliação de conhecimentos: Comunicar no Cuidar 
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- 

 

 

 

Questionário de Pré e Pós avaliação de Conhecimentos 

 

1 - Responda se Verdadeiro (V) ou Falso (F): 

 

1.1 – Para comunicar basta falar. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.2 – Nós comunicamos até na forma como mexemos as mãos, como olhamos, ou como sorrimos. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.3 – O toque não é importante na comunicação. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.4 – Existe comunicação verbal e não-verbal. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.5 – É impossível comunicar com pessoas que oiçam mal, ou que estejam desorientadas. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.6 – Para comunicar com alguém devemos usar frases simples, olhar a pessoa nos olhos e ao 

mesmo nível. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

ACES TÂMEGA I - BAIXO TÂMEGA 
Centro de Saúde de Celorico de Basto 

SAÚDE DA PESSOA AO NOSSO CUIDADO 

- Comunicar no cuidar - 

Símbolo 
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1.7 – Quando uma pessoa esta sentada e falamos para ela de pé passamos uma imagem de 

superioridade e podemos intimida-la. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.8 – Quando falamos, só importam as palavras que dizemos, os gestos que fazemos não são 

importantes. 

□ Verdadeiro   □ Falso  

 

1.9 – Quando falamos com uma pessoa, devemos ter o cuidado de falar de forma simples e clara 

de forma a nos fazermos entender. 

         Verdadeiro                                      Falso        

 

1.10 – Quando comunica com a pessoa acolhida deve mostrar disponibilidade e paciência  

         Verdadeiro                                      Falso      

 

2 - Diga se é comunicação verbal ou não verbal: 

 

2.1 – Telefonar ao filho; 

□ Verbal   □ Não-verbal 

 

2.2 – Sorrir; 

□ Verbal   □ Não-verbal 

 

2.3 – Dizer “bom dia”; 

□ Verbal   □ Não-verbal 

 

2.4 – Segurar na mão do avô; 

□ Verbal   □ Não-verbal 

Obrigada pela sua colaboração. 
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APÊNDICE L 

Sessão de EpS: Comunicar no Cuidar 
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“Ajudar os outros é bom: ensiná-los a 

ajudarem-se a si mesmo é melhor” 
 

(ORWELL, 1980) 



 

 

 

Ao Cuidador, 
 
 

 
O AF tem vindo a assumir um papel muito importante na sociedade portuguesa. 

Colocar as pessoas com dependência ou sem cuidador em instituições, é uma solução 

que se pretende evitar, optando-se por manter as pessoas num ambiente familiar e 

acolhedor, ou seja em AF. 

 
 
Capacitar as famílias de acolhimento para os diversos cuidados que estas possam 

prestar às pessoas acolhidas, torna-se imprescindível, de forma, a que estas prestem 

cuidados adequados e com qualidade. 

 
 
É também necessário lembrar, que os cuidadores no processo de cuidar não estão 

sozinhos, podendo sempre contar com o apoio profissional para colmatar as 

dificuldades sentidas. 

 
 
Este manual de boas práticas pretende fazer a reunião dos aspetos mais importantes 

na prestação de cuidados, servindo como guia ou esclarecimento de dúvidas para 

qualquer intervenção que a família de acolhimento possa vir a prestar, de forma a 

garantir o bem-estar da pessoa acolhida e a qualidade de vida da pessoa que cuida. 
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1 AF

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AF 

Prática social, em contexto não institucionalizado, 

que visa promover a melhoria da qualidade de 

vida dos seus clientes. 
(Delgado, 2007) 

 

 
 
 
 
 

AF Adultos com Deficiências e 

Incapacidade (AD) e Pessoas Idosas (ID) 

Medida de apoio  social que visa a integração 

temporária  ou  permanente  em  famílias,  como  uma 

alternativa    ao   meio   familiar,   para   pessoas   com 

deficiências   e   incapacidades,   ou   em   situação   de 

dependência,  por ausência ou  inadequação da 

retaguarda familiar, constituindo-se como uma solução 

mais  personalizada,  evitando   ou  retardando,  o  mais 

possível, o recurso à institucionalização. 

(Decreto-lei nº 391/91, de 10 de outubro). 
 
 
 
 
 
 

AF Crianças e Jovens (CJ): 
 

Medida de promoção e proteção, para garantir transitória e 

temporariamente um enquadramento à criança ou jovem 

em perigo, que permita minimizar os efeitos da separação 

do seu agregado de origem. 
 

(Lei nº 147/99, de 1 de setembro & Decreto-lei nº 11/2008, de 17 de janeiro) 
 
 

http://www.google.com/imgres?q=lar&um=1&hl=pt-PT&tbo 

http://www.google.com/imgres
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2 A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO NO CUIDAR

 
 
 

Pessoas com incapacidades sejam elas físicas e/ou mentais, dependência de 

substâncias (ex. alcoolismo) e pessoas idosas apresentam grande parte das vezes 

alterações na sua capacidade de comunicação, o que torna frequentemente a 

comunicação com estes, um desafio para quem os acolhe, havendo nesta situação o 

aparecimento de medos e duvidas que geram stresse na família de acolhimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.google.com/imgres?q=perda+de+audi%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-PT&tbo 

 

Assim é importante reconhecer quais os problemas de comunicação que são mais 

comuns, de forma a poder lidar com estas alterações da melhor forma. 

 
 

Principais problemas para uma comunicação eficaz: 
 

 
 Dificuldade na fala; 

 
 Diminuição da audição; 

 
 Alterações visuais; 

 
 Dificuldades em compreender o 

significado das palavras; 
 

 Perda do raciocínio durante uma 
conversa; 

 Agitação, confusão e 
desorientação; 

 
 Tristeza/desânimo quando por 

não conseguir comunicar; 
 
 Ser muito sensível ao toque, ao 

tom e volume da voz; 
 
 Problemas em abstrair-se de 

barulhos de fundo (tv, rádio, 
outras conversas, etc.). 

http://www.google.com/imgres
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Como comunicar com a pessoa acolhida? 
 
 
 

 Deve estabelecer contacto visual com a pessoa com quem esta a comunicar e 

chamá-lo pelo nome; 

 Deve tentar escolher sempre palavras simples e frases curtas; 
 

 Deve falar com calma e lentamente, num tom de voz baixo e suave; 
 

 Se colocar questões deve faze-las uma de cada vez e tentar que estas tenham 

respostas curtas e simples; 

 Deve ouvir atentamente e dar-lhe tempo para responder; 
 

 Deve dar-lhe conforto e apoio quando este se mostra mais ansioso e confuso; 
 

 Manter uma atitude carinhosa e tranquilizadora; 

 Muitas vezes a atitude e a linguagem corporal são mais importantes que as 

próprias palavras, deve utilizar expressões faciais e contacto físico, para auxiliar 

a transmissão da sua mensagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deve evitar falar como se 
tratasse de bebés ou falar 

destes como se não estivessem 
presentes 
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3 PREVENÇÃO, CONTROLO E GESTÃO DO STRESSE
 

 
 

Cuidar de indivíduos com dependência/deficiência e idosos pode gerar situações de 

stresse que poderão trazer alterações tanto para o cuidador, como para a pessoa 

cuidada e seus familiares. Estas são descritas frequentemente como “carga”, que 

significa “o que pesa sobre uma pessoa”,  “responsabilidade ou incumbência” ou “o 

que incomoda” e são normalmente conhecidas por  sentimentos negativos, cansaço 

extremo, stresse e exaustão. 

Estas situações deverão ser antecipadamente conhecidas pelo cuidador para as 

identificar precocemente permitindo assim que haja uma melhor adaptação de forma a 

evitar consequências mais graves. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que fazer? 
 
 
 

 Evitar fazer as coisas que lhes provocam stresse; 
 

 Melhorar a sua valorização pessoal; 
 

 Tentar arranjar estratégias para lidar com as situações de stresse; 
 

 Mostrar os seus sentimentos, conversar sobre o que o incomoda; 
 

 Envolver-se em atividades relaxantes (exercício físico, passatempos como 

pintura ou a música, técnicas de relaxamento que promovem um relaxamento 

físico e mental); 

 Tentar ver sempre o lado positivo das coisas (rir bastante). 

http://www.google.com/imgres
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Exemplo de uma técnica de relaxamento: 
 

 
 

1. Deite-se ou sente-se, com os braços e as 

pernas soltas e olhos fechados; 

2. Dobre os seus pés em relação ao seu 

corpo. Sinta a tensão, mantenha por alguns 

segundos e relaxe; 

3. Estique os seus pés, sinta a tensão nos 

músculos da barriga da perna, mantenha 

por alguns segundos e relaxe; 
 
 
 
 
 

4. Aperte o calcanhar contra o apoio, sinta os músculos da perna 

contraídos, mantenha e relaxe; 

5. Contraia os músculos das nádegas, mantenha por alguns segundos 

e relaxe; 

6. Expanda o abdómen abaulando a barriga, mantenha e relaxe. Não 

prenda a respiração, respire normalmente; 

7. Contraia os músculos das costas como se quisesse desprender-se 

do apoio, mantenha e relaxe; 

8. Eleve os ombros na direção das orelhas, sinta a tensão e relaxe; 

9. Levante os braços estendidos em direção ao teto, mantenha e 

relaxe vagarosamente; 
 
 
 
 
 
 

10. Feche os olhos apertando-os, mantenha e 

relaxe; 

11. Franza as sobrancelhas, sinta as tensões dos 

músculos da testa e relaxe; 

12. Aperte os lábios, mantenha e relaxe. Os 

dentes devem estar separados e os lábios 

soltos; 

13. Dirija a cara para o teto, para baixo e para 
os lados e relaxe; 

14. Sinta o corpo relaxado, a respiração leve e 

a  mente  livre de  pensamentos.  Mantenha-se 

neste estado durante alguns minutos. Levante- 

se vagarosamente. 

http://www.google.com/imgres
http://www.google.com/imgres
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4 GESTÃO DO REGIME TERAPÊUTICO
 

 

 
O regime terapêutico não se limita à medicação que cada pessoa toma, mas da  

conjugação desta com a alimentação e o exercício físico. 
 
 
 

 
Constituição do regime terapêutico 

 

 
 
 
 
 

Alimentação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medicação 
Regime Terapêutico 

 
 
 
 

http://www.google.pt/imgres?q=medicamentos&hl=pt-PT&tbo 

 
 
 
 
 

 
Exercício 

Físico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/imgres?q=exercicio+idosos+fundo+branco&start=177&hl=pt-PT&tbo 

http://www.google.pt/imgres
http://www.google.pt/imgres
http://www.google.com/imgres
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4.1. ALIMENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tendo em conta a roda dos alimentos, a alimentação deve ser: 

Completa: Comer alimentos de cada grupo e beber água diariamente 
 

Equilibrada: Comer os alimentos de acordo com as proporções indicadas na roda dos 

alimentos 

Variada: Comer alimentos diferentes dentro de cada grupo 
 
 
 

A constituição do prato deve ser:  
Carne 

ou 
Peixe 

ou 
Ovo 

 
 
 

 
Arroz 

ou 
Massa 

ou 
Batata 

 

 

Hortaliças 

http://www.google.com/imgres
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Existem algumas regras, para uma alimentação saudável, que devem ser seguidas por 

todos, como por exemplo: 

 
 

 Tomar sempre o pequeno-almoço; 

 Comer de 3 em 3horas; 

 Dar preferência aos alimentos saudáveis; 

 Beber bastante água; 

 Fazer uma alimentação o mais variada possível; 

 Evitar um jejum noturno superior a 10h; 

 Evitar o excesso de consumo de gorduras e sal; 

 Evitar comer produtos açucarados, e colocar açúcar no leite ou chá; 

 Consumir de preferência peixe e carnes brancas; 

 Utilizar o azeite ao invés de outras gorduras; 

 Aumentar o consumo de fruta, hortaliças e legumes; 

 Optar por pão integral; 

 Evitar os fritos, optar por cozidos e grelhados; 

 Evitar bebidas alcoólicas, molhos ou comidas muito condimentadas. 
 
 
 
 

 
http://www.google.com/imgres?q=alimenta%C3%A7%C3%A3o+sa%C3%BAdavel&start=89&um=1&hl=pt-PT& 

 
 
 

Para quem está a prestar cuidados a outra pessoa, é ainda muito importante verificar 

se essa pessoa: 

 Consegue levar os alimentos à boca; 

 Consegue mastigar os alimentos (próteses); 

 Consegue engolir a comida; 

 Utiliza meios para comer (sonda, talheres adaptados…). 
 
 
 
 

 
É preciso ter atenção às doenças de cada 

um, pois há cuidados com a alimentação 

que devem ser respeitados quando as 

pessoas têm diabetes, tensão alta, ou 

quando fazem medicação para alterações 

do sangue ou dialise. 

http://www.google.com/imgres
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http://www.google.com/search?hl=pt-PT&q 

 

4.2. EXERCÍCIO FÍSICO 
 
 
 

O exercício físico é muito importante para uma vida mais saudável. 
 

Porquê? 
 

 Ajuda a controlar o açúcar no sangue; 

 Reduz o stresse; 

 Aumenta a capacidade muscular e óssea; 

 Melhora a capacidade cardiovascular e pulmonar; 

 Combate o excesso de peso; 

 Promove o convívio. 
 

E quem não fizer nenhum tipo de exercício físico pode ter: 
 

 Problemas no coração; 

 Músculos e ossos fracos; 

 Depressão; 

 Descontrole do açúcar no sangue 

 Obesidade; 

 Envelhecimento rápido. 
 

 

Alguns conselhos para praticar exercício físico: 
 

 Cada individuo deve ter o seu plano de exercícios; 

 Antes e depois do exercício físico deve alongar bem os 

músculos; 

 Deve ser realizado pelo menos 30 min./dia; 

 Deve ser pelo menos 3x por semana em dias alternados; 

 Exercício muito intenso pode ser prejudicial; 

 A evolução deve ser gradual; 

 Não faça exercício imediatamente a seguir às refeições; 

 Não faça exercício, se estiver com febre; 

 Abrande, se sentir dores ou cãibras; 

 Se estiver sem fôlego, respire fundo várias vezes e 

prossiga devagar. Se a situação continuar, pare; 

 Pare, se sentir tonturas ou náuseas; respire fundo; 

peça ajuda a alguém; sente-se e ponha a cabeça abaixo 

da cintura; 

 Ande com um pacote de açúcar no bolso. 
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4.3. MEDICAÇÃO 
 
 

 
Dar medicação a outra pessoa é uma grande responsabilidade, pois existem muitos 

medicamentos, e qualquer erro pode trazer complicações graves ou até a morte. 

É importante que antes de dar a medicação a outra pessoa confirme se é: 
 

 A pessoa certa 

 A via certa 

 O Medicamento certo 

 A dose certa 

 A hora certa 
http://www.google.com/imgres?q=tomar+medicamentos&hl=pt-PT&tbo 

Os medicamentos não atuam da mesma forma em todas as pessoas, e a forma como 
eles atuam depende: 

 

 Idade 

 Peso 

 Sexo 

 Fatores psicológicos 

 Doenças 

 Alergias 

 Outros medicamentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.google.com/imgres?q=medicamentos&start=263&hl=pt-PT&tbo 

 

O medicamento pode ser administrado por várias vias, como por exemplo: 
 

 Oral 

 Sublingual (de baixo da língua) 

 Retal (supositórios, clisteres, entre outros) 

 Tópica (na pele) 

 Ocular (nos olhos) 

 Auricular (nos ouvidos) 

 Nasal (no nariz) 

 Vaginal 

 Intradérmica e Subcutânea (injeções mais à face da pele) 

 Intramuscular (injeção no músculo) 

 Endovenosa (injeção nas veias) 
 
 
 

Antes de dar a medicação, lave as mãos, confirme 
as 5 regras, nunca administre medicamentos sem o rótulo, 

ou fora do prazo de validade e confirme sempre se a pessoa 
tomou a medicação. 

http://www.google.com/imgres
http://www.google.com/imgres
http://www.google.com/imgres
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5 PREVENÇÃO E CONTROLO DA INFEÇÃO 
 
 
 
 
 

Quando falamos de prestação de cuidados temos que falar inevitavelmente sobre a 

prevenção de infeções. 

Estas são grande parte das vezes reflexo dos nossos cuidados. Uma infeção é definida 

vulgarmente pela multiplicação de microrganismos nos tecidos do corpo, que causam 

lesão das nossas células. Esta multiplicação tem, por vezes origem no contacto com 

sangue, fluidos corporais/secreções e excreções (expetoração, saliva, urina e fezes) e 

pele não íntegra (feridas, úlceras) aquando da prestação de cuidados. 

 
 

Quais os cuidados que deve ter na prestação de cuidados? 
 

 

Lavagem das  Mãos  –  Deve  ser  realizada  antes  da  prestação de  qualquer tipo de 

cuidado   (tocar   na   pessoa,   alimentá-la,   administrar-lhe   medicação,   posicioná-la, 

higienizá-la, antes de calçar luvas). A lavagem deverá demorar entre 40-60 segundos. 

 
 

LAVAR AS MÃOS – Como? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1- Palma com palma 

2 - Palma direita por cima do dorso 

esquerda. 

Palma esquerda por cima do dorso 

direito 

 
3 – Palma com palma e 

dedos interligados 
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4 – Costas dos dedos em 

oposição à palma e dedos 

interligados 

5 – Friccionar em rotação o 

polegar direito com a palma 

esquerda e vice-versa 

6 – Friccionar em rotação, com 

os dedos juntos, a área interior da 

palma esquerda e vice-versa 
 

DGS (2010) 
 
 
 
 

Uso de Luvas – Deve usá-las sempre que vai prestar cuidados à pessoa acolhida; deve 

trocá-las de pessoa para pessoa ou rutura das mesmas; deve também usá-las quando 

vai entrar em contacto com zonas contaminadas. É um complemento de proteção 

individual e não deve substituir a lavagem das mãos. 

 
 

Uso de Avental de Plástico / Bata / Máscara – Devem ser usados na prestação dos 

cuidados em que há contacto corporal, posicionamentos, higiene e alimentação e 

eliminados no fim de cada utilização. 

 
 

Prevenção de Acidentes com Corto-perfurantes - Se necessitar de usar material corto- 

perfurante (agulhas/insulinas, avaliadores de glicemia, corta-unhas e lâminas de 

barbear); deve ter atenção no seu manuseio, para evitar acidentes e prevenir infeções, 

colocando-os num contentor de tampa fornecido para este fim. 
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Limpeza e Desinfeção das Instalações - A correta e cuidada higienização ambiental e o 

arejamento do local são das principais barreiras na prevenção da transmissão de 

infeções. 

Deve proceder a uma limpeza correta e regular de todo o meio que envolve o cliente 
 

(leito, quarto, sofá, sala, wc, cadeira de rodas…): 
 

 
 

 Proceder sempre à limpeza húmida;  

 Usar materiais de desinfeção; 

 Usar panos de cores diferentes para os diferentes locais; 



 

 

Dar especial atenção ao quarto de banho (banheira e sanita); 
 

Realizar   a   limpeza   sempre   do   local   menos   contaminado 

 

 
para   o   mais 

 contaminado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sensibilização das pessoas acolhidas, familiares e 
prestadores de cuidados para a prevenção e 

controlo de infeção é uma temática de extrema 
importância e de relevância para a sociedade. 

É Importante estar alerta para todas as situações 
que potenciam o risco de infeção, devendo 

recorrer aos profissionais de saúde sempre que 
necessário 
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CONTACTOS ÚTEIS 

 
 
 
 
 
 

 

Nome 

 

Telefone 

 

Observações 
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Nome 

 

Telefone 

 

Observações 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



14

 
 

 
 

 

 

 
 

ANOTAÇÕES 
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APÊNDICE N 

Questionário de avaliação dos formadores/formação 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO - FORMADORES 

A sua opinião sobre a acção de formação que acabou de frequentar reveste-se da maior importância para melhorar a eficácia 

de futuras acções. Agradecemos, pois, o seu contributo, respondendo a este questionário. 

        Ação:  

Data:                                          Local:  

Formadores:  

AVALIAÇÃO DA AÇÃO 

1 . COMPETÊNCIAS PEDAGÓGICAS  
 

1 2 3 4 5 
 

        1.1 - Comunicou bem, apresentando os temas com sistematização, clareza e sequência lógica?  
 

          
 

        1.2 - Despertou o interesse dos formandos, motivando a participação?  
 

          
 

        1.3 - Demonstrou disponibilidade?  
 

          
 

        1.4 - Criou oportunidades para colocar questões?  
 

          
 

        1.5 - Estabeleceu uma relação dinâmica e interactiva com o grupo?  
 

          
 

        2 . CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1 2 3 4 5 
 

        2.1 - Tratado com a profundidade adequada?  
 

          
 

        2.2 - De utilidade e interesse para o seu desempenho profissional?  
 

          
 

        2.3 - Na sua opinião, o curso foi dado de uma forma predominantemente: 

 

x 

                  A - TEÓRICA 
 

  
                  B - PRÁTICA 

 
  

                  C - TEÓRICO-PRÁTICA 
 

  
     

        3. DOCUMENTAÇÃO DISTRIBUÍDA 
 

1 2 3 4 5 
 

3.1 - Permite aprofundar os conhecimentos adquiridos?  
 

          
 

        3.2 - Complementa a exposição do formador?  

 

          

 
        3.3 - Foi distribuída no momento oportuno?  

 
          

 
        4. COMO CONSIDERA ESTE MÓDULO RELATIVAMENTE A: 

 
1 2 3 4 5 

 
4.1 - Duração 

 
          

 
        4.2 - Ritmo 

 
          

 
        4.3 - Pontualidade 

 
          

 
        5.  COMENTÁRIOS E/OU SUGESTÕES: 

         

  

  

        

   

Mod. 6- 09 

  

Administração Regional de Saúde do Norte                                 

Agrupamento dos Centros de Saúde Tâmega I- Baixo Tâmega  

UCC Mãos Amigas - Celorico de Basto 
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APÊNDICE O 

Questionário de avaliação “Higiene Corporal? Eu tenho…” 
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Responda se as seguintes afirmações são Verdadeiras ou Falsas colocando 

um X no respetivo quadrado. 

1 – A higiene não tem relação com a saúde. 

  Verdadeiro                         Falso 

 

2 – Da higiene corporal fazem parte: o cabelo, as unhas e os dentes. 

  Verdadeiro                         Falso 

 

3 – O vestuário não faz parte da higiene corporal. 

  Verdadeiro                         Falso 

 

4 – Para o banho deve usar-se sempre água quente, pois só assim se matam os micróbios. 

  Verdadeiro                         Falso 

 

5 – Para o banho deve usar-se sabão. 

  Verdadeiro                         Falso 

 

6 – Devemos começar o banho da região mais suja para a mais limpa. 

  Verdadeiro                         Falso 

 

7 – Devemos lavar as mãos, pelo menos, quando vamos á casa de banho, antes de cada 

refeição e depois de pegar em objetos sujos. 

  Verdadeiro                         Falso 

 

8 – As unhas dos pés devem ser cortadas em redondo para não ficarem bicos a magoar. 

  Verdadeiro                         Falso 

 

9 – Para a boa saúde do cabelo deve usar-se frequentemente chapéu. 

  Verdadeiro                         Falso 

 

10 – Deve usar-se cotonetes para limpar os ouvidos. 

  Verdadeiro                         Falso 

 

11 – Os piolhos aparecem devido a uma má higiene corporal. 

  Verdadeiro                         Falso 

 

12 – Deve ir-se ao dentista apenas quando um dente dói. 

  Verdadeiro                         Falso 

OBRIGADA! 
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APÊNDICE P 

Plano de sessão “Higiene Corporal? Eu tenho…” 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

Tema: “Higiene Corporal? Eu tenho…”           
Grupo alvo: Benificiários do RSI do Centro Social de Gagos     
     
Objetivo geral:   
- Adquirir conhecimento sobre Higiene Corporal; 
- Desenvolver competências sobre os cuidados de higiene corporal     
Objetivos específicos:         
Que os formandos sejam capazes de:    
- Definir conceitos sobre higiene corporal; 
- Identificar a necessidade de manter uma higiene corporal e oral adequada; 
- Reconhecer a importância da adopção de comportamentos saudáveis, na sua higiene diária. 

 

Etapas Duração Conteúdos 
Estratégias   

Métodos Recursos Avaliação 

Introdução 

 

 

15 minutos 

- Apresentação dos elementos do grupo; 

- Realização de pequeno teste de conhecimentos 

- Apresentação do tema; 

- Motivação para o tema. 

Expositivo 

Ativo ou Participativo 

- Computador; 

- Projector multimédia; 

 

Direta 
(processo) 

Aplicação de 
questionário 

Antes e após a 
sessão 

Desenvolvime

nto 
60 minutos 

- Esclarecimento de vários conceitos: 

Higiene Corporal: 

 Pele (mãos, pés) 

 Unhas 

 Cabelos 

 Mucosas 

 Vestuário 

Higiene Oral  

Expositivo 

Demonstrativo 

 

- Computador; 

- Projetor multimédia; 

Debate 

Conclusão 15 minutos 

- Esclarecimento de dúvidas; 

- Avaliação de conteúdos através da aplicação do questionário 

(previamente realizado); 

- Avaliação da estratégia utilizada. 

Interactivo - Diálogo informal 

Data: 21/06/2012 
Hora: 09h30min 
Local: Centro Social de Gagos 
Duração: 90min.  
  
Preletores: Enfª Joana Costa, Enfª Vera Fernandes  
Mestrandas em Enfermagem Comunitária da ESEnfVR-UTAD 
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APÊNDICE Q 

Formação: Higiene Corporal? Eu tenho…” 
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206 
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208 



 

209 



 

210 



 

211 



 

212 



 

213 



 

214 
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