
 
Serviço Social   Projeto Investigação: “Seniores, Plano de continuidade de cuidados em pessoas idosas/muito 

idosas internadas no CHP e com necessidade de intervenção social” 
 
 

1 
 

 

 

CENTRO HOSPITALAR DO PORTO 

SERVIÇO SOCIAL 

2013 

 

 

PROJETO “SENIORES”: 

 

PLANO de CONTINUIDADE de CUIDADOS EM PESSOAS IDOSAS/MUITO 

IDOSAS, perante o agravamento total/ parcial dos graus de incapacidade 

anteriores. 

 

 

Relatório Final: 

Projeto de Investigação Social  

(O Protocolo deste projeto foi apresentado superiormente em 25 Set. 2012, tendo sido 

autorizado pelo Conselho de Administração do CHP em 17 Out. 2012, depois de obter parecer 

favorável da Comissão de Ética para a Saúde e do Departamento de Ensino, Formação e 

Investigação (DEFI). 

 

A Investigadora Responsável pelo Projeto 

Luísa Pires 

(Assistente Social no CHP) 

 

 



 
Serviço Social   Projeto Investigação: “Seniores, Plano de continuidade de cuidados em pessoas idosas/muito 

idosas internadas no CHP e com necessidade de intervenção social” 
 
 

2 
 

INDICE:                                         

Pagina 

INTRODUÇÃO………………………………………………………………………………… 4 

A) APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS……………………………………………10 
 

A-I) Caracterização Social da População Idosa internada no CHP, com 

necessidade de Intervenção Social …………………………………………………………… 10                                          
a) Mês em que ocorre a hospitalização; 

b) Serviço de Internamento; 

c) Idade; 

d) Sexo; 

e) Residência; 

f) Escolaridade; 

g) Profissão; 

h) Rendimento; 

i) Habitação; 

j) Família. 

 

A-II) Cuidados Necessários antes e após o Internamento Hospitalar …………. 19 

a) Graus de dependência/Incapacidade antes e após a hospitalização; 

b) Cuidados Necessários antes da hospitalização; 

c) Cuidados Recebidos antes da Hospitalização; 

d) Cuidadores anteriores á Hospitalização; 

e) Plano de Cuidados após a Hospitalização: Plano Necessário e Plano 

Possível. 

A-III) Modos de Articulação, Condicionalismos e descontinuidades  ........... 31 

a) Participação Familiar no Plano de Cuidados; 

b) Envolvimento e Colaboração das Famílias no Plano de Cuidados; 

c) Envolvimento das Instituições do Meio no Plano de Cuidados; 

d) Atos Sociais efetuados com as Entidades envolvidas; 

e) Concretização do Plano de Continuidade de Cuidados Necessário. 

 

B) SINTESE DOS RESULTADOS ……………………………………………………… 38 
B-I) Caracterização Social da População idosa/muito idosa, internada no CHP e com 

necessidade de Intervenção Social; 

B-II) Cuidados antes e após a Hospitalização; 

B-III) Modos de Articulação com o contexto social do doente, Condicionalismos e 

Descontinuidades. 



 
Serviço Social   Projeto Investigação: “Seniores, Plano de continuidade de cuidados em pessoas idosas/muito 

idosas internadas no CHP e com necessidade de intervenção social” 
 
 

3 
 

  

C) TIPOLOGIAS DE GRANDES IDOSOS INTERNADOS NO CHP E COM 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO SOCIAL (Determinadas pela 

conjugação das variáveis “Família” e “Dependência” do idoso)…………………. 43 

 “Caso Tipo” 1: Reside só, tem filhos, é semi-dependente; 

 “Caso Tipo” 2: Reside só, tem filhos, é acamado/grande dependente;  

 

“Caso Tipo” 3: Reside só, não tem filhos, é autónomo; 

 “Caso Tipo” 4: Reside só, não tem filhos é semi-dependente; 

“Caso Tipo” 5: Reside só, não tem filhos, é acamado/grande dependente; 

 

“Caso Tipo” 6: Reside em casal, tem filhos, é autónomo; 

“Caso Tipo” 7: Reside em casal, tem filhos, é acamado/grande dependente; 

 

“Caso Tipo” 8: Reside em casal, não tem filhos, é autónomo; 

“Caso Tipo” 9: Reside em casal, não tem filhos, é semi-dependente; 

“Caso Tipo” 10: Reside em casal, não tem filhos, é acamado/grande dependente; 

 

“Caso Tipo”11: Reside com filhos/familiares, é semi-dependente; 

“Caso Tipo” 12: Reside com filhos/familiares, é acamado/grande dependente; 

 

“Caso Tipo” 13: Sem abrigo, é semi-dependente; 

“Caso tipo” 14: Sem abrigo, é acamado/grande dependente. 

 

D) PONTOS DE VISTA DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM 

IDOSOS/GRANDES IDOSOS, nos Concelhos Porto e Gondomar……….44 
 

CONCLUSÃO……………………………………………………………………………………….47 

Recomendações…………………………………………………………………………………51 

Equipa do Projeto………………………………………………………………………………53 

Agradecimentos…………………………………………………………………………………54 

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………….55 

Resumo………………………………………………………………………………………………55 

Anexos……………………………………………………………………………………………….56 

 



 
Serviço Social   Projeto Investigação: “Seniores, Plano de continuidade de cuidados em pessoas idosas/muito 

idosas internadas no CHP e com necessidade de intervenção social” 
 
 

4 
 

Introdução 

Motivações, Objetivos e metodologia 

São inúmeros os trabalhos divulgados que dão conta do aumento generalizado do 

envelhecimento a nível mundial e particularmente na Europa. 

Segundo dados do DGECFIN (2009), citados por Paúl e Ribeiro 1, “A proporção dos idosos tende 

a aumentar de forma acentuada em todas as regiões do Mundo: dobra em África e aumenta 

mais que o dobro na Ásia, América Latina e Caraíbas. (…) Aumentando, na União Europeia, de 

85 milhões (em 2008) para 151 milhões (em 2060). Sendo que, o nº dos muito idosos (com 80 

anos e mais) aparece como quase triplicando, de 22 milhões (ano 2008) para 61 milhões (ano 

2060) ”. 

Segundo dados do EUROSTAT (2010)2, em 20 países Europeus, a proporção da população com 

65 e mais anos (em relação ao total da população), varia entre 7% na Turquia e superior a 20% 

na Alemanha. Sendo que Portugal é representado como o 4º País mais envelhecido na Europa, 

depois da Alemanha, Itália e Grécia. 

O Censo2011 conclui que da população residente em Portugal: 15% são jovens e 19% são 

pessoas com 65 e mais anos. 

Inúmeros estudos associam a este crescente envelhecimento populacional, a probabilidade de 

maior prevalência de doenças crónicas e incapacitantes. 

Este facto comporta um conjunto de desafios, nomeadamente no que se refere ao sistema de 

cuidados de saúde, sociais, económicos e outros. 

Assim, além da preocupação com o “Envelhecimento Activo” (com o papel ativo dos idosos no 

mercado de trabalho, com a sua ocupação de tempos livres e com o seu papel na vida familiar 

e social), temos cada vez mais um desafio acrescido: - a preparação dos planos de cuidados 

perante os variadíssimos graus de incapacidade/dependência física/intelectual/económica; 

planos de cuidados, quer sejam como complemento quando os cuidados informais da família 

não são suporte suficiente, quer sejam como substituição quando a família simplesmente não 

existe (inexistente, ausente, incapaz, negligente, abandona, recusa, …).  

Esta realidade trabalhada a partir de contexto hospitalar assume especial relevância a vários 

níveis:  

a) No CHP (ano 2011): a população idosa (65 + anos) representou 50% (17.427) do total 

dos internamentos3 e 39% (2.517) do total de situações sociais trabalhadas; O grupo 

dos muito idosos (85 + anos) representava 9% (3.209) do total de internamentos; e 

12% (756) das situações sociais trabalhadas. 4 

                                                           
1
 Paul C. e Ribeiro, O. (2012). Manual de gerontologia, Lisboa: LIDEL, pág. 180. 

2
 Eurostat (2010). União Europeia, 1995-2012. 

3
 SIG (Serviço de Informação de gestão), 2011, CHPorto. 

4
 Serviço Social CHP, 2011, Relatório Anual de Produção do Serviço. 
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b) Os Concelhos do Porto e Gondomar correspondiam no mesmo ano, à residência de 

40% (7.052) da população idosa internada no CHP5 e à residência de 29% (1888) do 

total de situações sociais trabalhadas.6 

c) A instalação de novos graus de incapacidade e/ou o agravamento de graus de 

incapacidade anteriores à necessidade de hospitalização, tornam habitualmente 

insuficientes os planos de cuidados anteriores. 

d) A hospitalização obriga que os idosos se ausentem do seu habitat habitual; o risco de 

poderem contrair eventuais infeções multirresistentes durante a hospitalização; e a 

necessidade de rentabilizar socialmente os recursos hospitalares; são fatores que 

exigem planos de cuidados preparados em tempo útil permitindo concretizar a alta 

hospitalar o mais precoce possível, coincidindo alta clínica com alta social. 

e) A frequência com que nos deparamos com insuficiência de recursos familiares 

(informais) sendo incapazes de se assumirem como único ou principal suporte do 

plano de cuidados aos seus idosos, exige o recurso também frequente a respostas 

institucionalizadas (formais): seja como complemento dos apoios informais, seja como 

substitutas da família quando esta não existe ou (por diversas razões) não pode ou não 

deve assumir a continuidade de cuidados ao idoso.  

f) A fragilidade e insuficiência das medidas sociais dirigidas a esta população, 

essencialmente no âmbito da substituição familiar (quando esta medida se impõe 

como único recurso de continuidade de cuidados), levam a que alguns idosos 

permaneçam hospitalizados além do tempo útil e clinicamente necessário. 

Assim, os objetivos que motivaram este trabalho de investigação, a partir de contexto 

hospitalar, prendem-se com a necessidade de conhecer: - os planos de cuidados que se 

impõem necessários perante idosos/muito idosos hospitalizados, quando agravam os graus de 

incapacidade anteriores; - as dificuldades encontradas ao nível dos contextos familiares; - os 

condicionalismos das medidas sociais quando se impõe complementar ou substituir a família 

na preparação dos planos de cuidados após alta hospitalar; e a identificação de medidas 

complementares necessárias. 

Como objetivos complementares, tivemos ainda presente a necessidade de interação com a 

rede de instituições que, nos Concelhos do Porto e Gondomar, se dirigem na sua missão, ao 

acompanhamento/apoio a pessoas idosas; de forma a estimular a criação de canais diretos de 

comunicação entre si (entre nós), com viabilização da rentabilidade/alargamento dos 

respetivos recursos. 

 

 

 

 

                                                           
5
 SIG, 2011, op cit. 

6
 Serviço Social CHP, 2011, op cit. 
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Metodologia 

Foi propósito nosso envolver neste trabalho duas vertentes complementares da Intervenção 

social: O Conhecimento e a Ação; Inscrevendo-o no âmbito das Ciências Sociais e optando 

intencionalmente por um processo metodológico de “Investigação-Ação”. 

Este modelo conciliou simultaneamente, algumas técnicas específicas:  

“Observação Documental”, permitindo o levantamento e sistematização das medidas 

formalmente previstas, de apoio a famílias, a idosos e pessoas com 

dependências/incapacidades; 

“Observação Empírica”, permitindo identificar (quantitativamente) as dificuldades e 

condicionalismos encontrados no processo de intervenção social, a partir de contexto 

hospitalar, quando é necessário preparar o plano de cuidados que permita viabilizar em tempo 

útil a alta hospitalar de pessoas idosas/muito idosas hospitalizadas; 

“Estudo de Casos”, permitindo descrever e demonstrar (qualitativamente) a sequência e 

interdependência das dificuldades e entraves, mas também das potencialidades e recursos, 

identificadas na elaboração de planos de cuidados, em determinados “tipos”7 de casos; 

“Observação Participante”, em reuniões com a rede de instituições e serviços em ação nos 

Concelhos Porto e Gondomar, permitindo feedbacks recíprocos e um crescente compromisso 

com o objeto e os objetivos deste projeto. 

A) Determinação da Amostra para Observação Empírica 

No 1º semestre 2013, foram internados 17151 pessoas no CHP;  

Do total de internamentos, 19,7% (3379) tinham 75 e mais anos de idade (e constituíram o 

“universo” deste projeto). 

Do total dos idosos internados com 75 e mais anos de idade, 17,8% (601) foram 

acompanhados pelo serviço social na preparação dos respetivos planos de cuidados para a alta 

hospitalar (e constituíram a “população” deste projeto). 

Desta “população”, ou seja do conjunto destes processos sociais, selecionamos um indivíduo 

em cada intervalo de 5 episódios sociais, ou seja, 20% daquela população; 

 

Assim a “amostra” do estudo é constituída por 20% da “população” e corresponde a 120 

indivíduos com 75 ou mais anos, internados no 1º semestre/2013, no CHP, de acordo com o 

quadro seguinte. 

Determinação e Distribuição da Amostra no 1º semestre de 2013 

                                                           
7
 WEBER, Max. (1971) – Economie et Societé, (trad. Francês por Chavy et de Dampierre). Paris: 

Plon,1071. 
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 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total (Semestre) 

Total de internamentos 
no CHP 

3114 2843 2974 2765 2922 2533 17151 

Indivíduos internados 
com 75 + anos 
(“Universo”) 

593 581 605 537 584 479 
3379 

(19,7% do total de 
internamentos no CHP) 

Situações Sociais 
trabalhadas em Serviços 
de internamento 

281 228 236 215 256 203 

1419 
(8,27% do total dos 

doentes internados no 
CHP) 

Intervenção social em 
indivíduos internados 
com 75+ anos de idade 
(“População”) 

115 100 115 80 100 91 

601 
(17,8% do total de idosos 

internados com 75+ anos); 
(42% do total de Situações 
Sociais em Internamento) 

Indivíduos constituintes 
da Amostra  
(4% do total de indivíduos 
internados com 75+anos)  

23 20 23 16 20 18 

120 
(20% do total de idosos 

75+anos, com intervenção 
social) 

Fonte: SIG, CHP, 2013. E, Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 

 

 

 

Sendo então a “Amostra” constituída por 120 indivíduos, internados no CHP entre 1Jan e 30 

Junho 2013, com idades iguais ou superiores a 75 anos e cujo plano de cuidados após 

hospitalização contou com a intervenção do Serviço Social. 
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A “grelha de observação empírica” visou recolher informações constantes dos processos 

sociais dos respetivos indivíduos constituintes da “Amostra, arquivados em Sistema 

Informático (SAAS);  

Esta “Grelha de observação” integrou 20 variáveis (cada uma delas desdobrada em diversos 

indicadores e questões), agrupadas em 4 grandes Dimensões constituintes do Problema em 

Estudo:  

 

I) Caracterização Social da Situação: Mês” de ocorrência do episódio social no CHP; 

“Serviço de Internamento”; “Idade” do doente; “Sexo”; “Residência” (Concelho e 

Freguesia); “Profissão” (Última exercida); “Rendimento Per capita líquido mensal”; 

“Escolaridade”; “Habitação” e “Família”. 

 

II) Cuidados Necessários Anteriores ao internamento hospitalar: 

“Autonomia/Dependência anterior”; “Cuidados que antes já necessitava” (em 

AVDs, Saúde, económicos e outros);  “Cuidados que antes já recebia” (em AVDs, 

Saúde, económicos e outros); “Cuidadores anteriores a esta hospitalização”. 

 

III) Cuidados Necessários Após este episódio: “Autonomia/dependência atual”; Plano 

de Cuidados agora Necessário”( em  Mudança de Alojamento, Adaptações 

Funcionais na Habitação, Formação aos Cuidadores, Informações, Económicos, 

AVDs, Saúde, Intervenção Jurídica, Outros). 

 

IV) Modos de Articulação, Condicionalismos e Descontinuidades: “Plano de Cuidados 

Possível/Viabilizado” (Mudança de Alojamento, Adaptações Funcionais na 

0%

20%
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60%

80%

100%

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 1º
Semestre

2013

40,9% 43,9% 48,7% 
37,2% 39,1% 44,8% 42,4% 

Inciência de idosos com 75 + anos, no total de internamentos com 
intervenção social, do CHP 

Utentes internados
com idade >=75 com
intervenção social
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Habitação, Formação aos Cuidadores, Informações, Económicos, AVDs, Saúde, 

Intervenção Jurídica, Outros); “Resposta familiar”; “Tipo de 

Colaboração/envolvimento familiar”; “Entidades/Instituições, Serviços envolvidos 

e Respostas obtidas”; Diligencias efetuadas com as Instituições envolvidas”; 

“Coincidência ou não entre o Planos de Cuidados Necessário e o Possível”; 

“Motivos da não concretização do Plano necessário” (quando isto acontece).  

 

B) Determinação de casos “tipo” 

Determinamos 14 casos tipo, que decorrem da relação e cruzamento de duas variáveis 

essenciais na preparação de qualquer plano de cuidado: a “constituição do agregado familiar” 

do doente anterior à hospitalização e o “grau de dependência/incapacidade” do doente após a 

hospitalização. 

C) Envolvimento de Instituições do Meio  

Porto e Gondomar têm sido os dois Concelhos com maior incidência de pessoas idosas e muito 

idosas internadas no CHPorto (como demonstrado no protocolo deste projeto)8.  

Logo, a necessidade de maior envolvimento das instituições/Serviços aí sediados e/ou com 

ação profissional junto deste grupo etário e suas famílias.   

Promovemos, animamos e orientamos 10 Reuniões faseadas, totalizando a presença e 

participação de 125 profissionais (Alguns elementos de Direção, alguns Voluntários e muitos 

Técnicos Superiores, sendo estes maioritariamente Assistentes Sociais) de 93 Instituições e 

Serviços com ação junto de pessoas idosas/incapacitadas nos Concelhos de Porto e Gondomar.  

Nestas reuniões, apresentamos os fundamentos e objetivos deste projeto e auscultamos os 

diferentes pontos de vista e diferentes preocupações e, as vivências e sentimentos dos 

técnicos dos referidos Concelhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Serviço Social no CHP, 2012, “Projeto Seniores” (Protocolo de investigação), DEFI, Departamento 

Ensino, Formação e Investigação no Centro Hospitalar Porto. 
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A) APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

A - I) “CARACTERIZAÇÃO SOCIAL” DA POPULAÇÃO MUITO IDOSA 

INTERNADA NO CHP, COM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO 

SOCIAL. 

a) “Serviço de Internamento” 
 

Quadro 1: Idosos por serviço de internamento 

Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 

 

 

O Quadro 1 destaca-nos o Serviço de Medicina Interna (3 unidades) e o Serviço de Ortopedia 

como serviços com maior prevalência de pessoas muito idosas internadas e simultaneamente 

com maior necessidade de intervenção social na preparação de planos de continuidade de 

cuidados. 

Estas 4 unidades hospitalares (no total de 22 unidades constantes do estudo) representam, só 

por si, 61,7% (74 em 120), dos muito idosos internados e com necessidade de intervenção social. 

 

 

M
e

d
ic

in
a 

A
 

M
e

d
ic

in
a 

B
 

M
e

d
ic

in
a 

C
 

O
rt

o
p

e
d

ia
 

C
ir

u
rg

ia
 3

 

S 
U

rg
ê

n
ci

a 

TC
E 

En
d

o
cr

in
o

lo
gi

a 

U
ro

lo
gi

a 

C
ar

d
io

lo
gi

a 

C
ir

u
rg

ia
 1

 

C
ir

u
rg

ia
 2

 

N
e

fr
o

lo
gi

a 

N
e

u
rc

ir
u

rg
ia

 

N
e

u
ro

lo
gi

a 

C
ir

. V
as

cu
la

r 

Fi
si

at
ri

a 

H
e

m
at

o
lo

gi
a 

O
ft

al
m

o
lo

gi
a 

P
n

e
u

m
o

lo
gi

a 

U
C

IM
 

U
C

IP
 

To
ta

l ú
ti

l 

24 21 15 14 8 8 5 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 120 

% 
20 

% 
17,5 

% 
12,5 

% 
11,7 

% 
6,7 

% 
6,7 

% 
4,2 

% 
2,5 

% 
2,5 

% 
1,7 

% 
1,7 

% 
1,7 

% 
1,7 

% 
1,7 

% 
1,7 

% 
0,8 

% 
0,8 

% 
0,8 

% 
0,8 

% 
0,8 

% 
0,8 

% 
0,8 

% 
100 

 

Medicina (A+B+C) 
50% 

Ortopedia 
12% 

Cirurgia 3 
7% 

S.Urgência 
7% TCE 

4% 

Endocrinologia 
3% 

Urologia 
3% 

Cardiologia; 2% 

Cirurgia 1; 2% 

Cirurgia 2; 2% 

Nefrologia; 2% 

Neurcirurgia; 2% 

Neurologia; 2% 
Cir. Vascular; 1% 

Fisiatria; 1% 
Hematologia; 1% 
Oftalmologia; 1% 
Pneumologia; 1% 

UCIM; 1% 
UCIP; 1% 

Outro 
16% 

Distribuição da amostra por Serviço de Internamento 



 
Serviço Social   Projeto Investigação: “Seniores, Plano de continuidade de cuidados em pessoas idosas/muito 

idosas internadas no CHP e com necessidade de intervenção social” 
 
 

11 
 

b) “Idade” 
Quadro 2: Idosos segundo Escalões Etários 

75-80 81-85 86-90 91-95 96-100 >100 S/ Inf Total útil 

35 43 25 13 3 0 1 119 (em 120) 

29,4% 36,1% 21,0% 10,9% 2,5%   100% (119) 

                                           Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 

 

 

O Quadro 2 realça que a maior incidência dos muito idosos se situa no escalão [81-85] 

anos de idade, representando 36,1% (43 em 119); Mas temos idosos com idades 

compreendidas entre 91 e 100 anos, representando estes 13,4% (16 em 119). 

 

c) “Sexo” 
Quadro 3: Idosos segundo o Sexo 

Feminino Masculino S/Inf Total útil 

72 47 1 119 (em 120) 

61% 39%  100% (119) 

                                          Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 

 

O Quadro 3 conclui que as Mulheres continuam a representar a parte mais 

significativa do grupo dos mais idosos, representando 61% (72 em 119), enquanto os 

Homens representam 39% (43 em 119). 
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d) “Residência” 
 

Quadro 4: Idosos segundo a proveniência geográfica 

Porto Gondomar Outro 
Concelho 

Sem 
Informação 

Total útil 

71  
(59,7%) 

41  
(34,4%) 

7  
(5,9%) 

1 119 (em 120) 
 

 100% (119) 

Ramalde 16 Rio Tinto 16    

Cedofeita 15 S Cosme 8 

Lordelo 7 Valbom 5 

Foz do Douro 6 Fânzeres 4 

Massarelos 6 Baguim do Monte 3 

Sto Ildefonso 6 S. Pedro da Cova 3 

Bonfim 4 Medas 1 

Campanhã 4 Covelo 0 

Aldoar 3 Foz Sousa 0 

Vitoria 2 Jovim 0 

Miragaia 1 Lomba 0 

Nevogilde 1 Melres 0 

Paranhos 1  0 

S. Nicolau 0   

Sé 0   

                                Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 

 

 

O Concelho do Porto é a 1ª origem geográfica dos nossos idosos, representando 60% (71 em 119); 

seguindo-se o Concelho de Gondomar com 34% (41 em 119); apenas 6% (7 em 119) residem noutros 

Concelhos. As Freguesias de Ramalde e Cedofeita (no Porto) e Rio Tinto (em Gondomar) são as 

de maior incidência. 

Porto 
60% 

Gondomar 
34% 

Outro 
Concelho 

6% 

Idosos por concelho de residência 
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e)“Escolaridade”  

Quadro 5: Idosos segundo o grau de escolaridade 

Sem 
Escolari 

dade 

Sabe 
ler/ 

Escrever 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Secun- 
dário 

Bacharel 
Curso 

Técnico 

Licencia 
tura 

Mestrado 
Doutora/to 

Sem 
Informação 

Total útil 
 

 
9 

 
11 

 
44 

 
7 

 
3 

 
1 

 
3 

 
6 

 
0 

 
36 

84 
(em120) 

 

% 
10,7 

% 
13,1 

% 
52,4 

% 
8,3 

% 
3,6 

% 
1,2 

% 
3,6 

% 
7,1 

  100% 
(84) 

 

     Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 

 

 

 

 

O Quadro 5 permite concluir que a grande maioria dos muito idosos tem apenas o 1º ciclo de 

escolaridade, sendo estes 52,4% (44 em 84); 

Os que não sabem ler ou apenas sabem ler e/ou escrever (mas sem qualquer grau de 

escolaridade) representam 23,8% (20 em 84);  

E os que têm um curso técnico, bacharelato ou licenciatura representam 10,7% (9 em 84). 

 

 

0%

20%

40%

60%

10,7% 13,1% 

52,4% 

8,3% 
3,6% 1,2% 3,6% 

7,1% 

%
 

Nível de Escolaridade 



 
Serviço Social   Projeto Investigação: “Seniores, Plano de continuidade de cuidados em pessoas idosas/muito 

idosas internadas no CHP e com necessidade de intervenção social” 
 
 

14 
 

f)“Profissão” 

Quadro 6: Idosos segundo a última profissão exercida 

 
Agricultura 

 
Industria 

 
Comercio 

 
Serviços 

 
Sem Profissão 

S/ 
Inform 

 
Total útil 

3 (3,8%) 25 (31,3%) 9 (11,3%) 29 (36,3%) 14 (17,5%) 40 80 (100%) (em120) 

Rural c/p 3 Emp Fabril 5 Comerciante C/p 4 Emp Domestica 7 Domestica 14  

 Metalúrgico/Serr
alheiro 

3 Emp Comercial 3 Motorista 3  

Costureira 4 Vendedor 
automóvel 

1 Emp Escritório 2 

Padeira 3 Vendedor 
ambulante 

1 Aux Educação  2 

Carpinteiro 2  Bibliotecário 2 

Polidor 
mov/Metais 

2 Advogados 2 

Ourives, 
Cinzelador 

2 Engenheiros 2 

Mineiro 1 Arquiteto 1 

Picheleiro 1 Enfermeiro 1 

Tecedeira 1 Docente Ens sec 1 

Industrial C/P 1 Contabilista 1 

  Desenhador 1 

  Transitário 1 

  GNR 1 

  Ferroviário 1 

  Prof seguros 1 

Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 

 

 

 

O Quadro 6 representa a última ocupação laboral dos nossos idosos.  

Podemos observar uma grande diversidade de profissões, distribuídas por todos os sectores de 

actividade económica. 

Constatamos, no entanto, maior predominância do sector dos “Serviços” com 36,3%% (29 em 80), 

seguindo-se a “Industria” com 31,3%% (25 em 80), o “Comercio” com 11,3% (9 em 80) e a 

“Agricultura” apenas com 3,8% (3 em 80). Sendo de salientar a significativa incidência de pessoas 

sem profissão, concretamente mulheres “domésticas”, representando 17,5%% (14 em 80). 

Agricultura 
3,8% 

Indústria 
31,3% 

Comércio 
11,3% 

Serviços 
36,3% 

Sem Profissão 
17,5% 

Idosos segundo a última profissão exercida 
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g)“Rendimento” 

 
Quadro 6: Idosos segundo escalão de Rendimento Per capita líquido mensal 
 

<100 
 

101-200 
 

201-300 
 

301-400 
 

401-500 
 

501-600 
 

601-700 
 

701-800 
 

801-900 
901 

- 
1000 

1001
-

1500 

> 
1500 

S/Inf Total 
útil 

1 3 23 18 15 11 4 7 3 3 7 1 24 96 (em120) 
 
 

% 
1,0 

% 
3,1 

% 
24 

% 
18,8 

% 
15,6 

% 
11,5 

% 
4,2 

% 
7,3 

% 
3,1 

% 
3,1 

% 
7,3 

% 
1,0 

 100% (96) 
 
 

     Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 

 

 

 

O Quadro 6 elucida-nos relativamente aos escalões de rendimento Per capita líquido mensal 

dos nossos idosos, depois de retiradas as despesas fixas mensais (nomeadamente as despesas 

com habitação, medicação, água, eletricidade, telefone e mensalidades em instituições 

sociais). 

 

Estes rendimentos Per capita líquidos distribuem-se entre 100€ e >1500 € mensais. 

 

A maior incidência, 24% (23 em 96), situa-se no escalão de rendimentos €[201-300]; 

Seguindo-se, com 18,8% (18 em 96) o escalão de rendimentos €[301.400]; e com 15,6% (15 em 96), 

o escalão de rendimentos €[401-500]. 

 

É de salientar que 58,4% (56 em 96) dos nossos idosos, dispõem de rendimentos per capita 

líquidos compreendidos entre €[201 e 500] mensais. 
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h)“Habitação” 
Quadro 7: Idosos e regime de propriedade da habitação 

Própria Habitação Social Arrendada Emprestada Sem Informação Total útil 

50 4 29 5 32 88 (em 120) 

% 
57 

% 
4 

% 
33 

% 
6 

 100% (88) 

     Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 

 

Quadro 8: Idosos segundo tipo de habitação e salubridade 

Tipo de Habitação e 
salubridade 

C/ boa ou 
razoável 
salubridade e 
conservação 

Sem Salubridade 
e sem condições 
habitabilidade 

Sem Informação Total (Tipo Habitação) 

Moradia                       41,9% 35 1 0 36 

P.Horizontal              46,5% 38 2 0 40 

Ilha                              8,1% 3 4 0 7 

Parte de casa  3,5% 2 1 32 3 

Sem Informação 2 0 32 34 

Total (Salubridade) 80 (91%) 8 (9%) 32 120 
(Total útil = 88) 

           Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 

 

Própria 
57% 

H. Social 
4% 

Arrendada 
33% 

Emprestada 
6% 

Habitação - Regime de propriedade 

Com 
salubridade e 

boa ou 
razoavél 

conservação 
90,7% 

Sem 
salubridade e 

sem 
condições de 
habitabilidad

e 
9,3% 

Habitação - Conservação 

Moradia 
41,9% 

P.Horizont
al 

46,5% 

Ilha 
8,1% 

Parte de 
casa 
3,5% 

Habitação - Tipo de casa 
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Os quadros 7 e 8 apresentam as características habitacionais dos nossos idosos. 

No quadro 7 constatamos que 57% (50 em 88) residem em casa própria; que 37% (33 em 88) 

residem em casa arrendada ou habitação social; e que 6% (5 em 88) residem em casa 

emprestada. 

O Quadro 8 indica-nos que 91% (80 em 88) das habitações apresentam boa ou razoável e estado 

de conservação e habitabilidade; Mas 9% (8 em 88) não apresentam condições de habitabilidade 

nem salubridade.  

A Propriedade horizontal (46,5% (38 em 88) e a Moradia 41,9% (35 em 88), representam 

conjuntamente 88,4% (77 em 88) das habitações; sendo de salientar que 11,6% (10 em 88) são ilhas 

ou “parte de casa”. 
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(%) 

Idosos segundo tipo de habitação e salubridade 
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i)“Família” 
   Quadro 9: Com quem vivem os nossos idosos quando da hospitalização? 

 
S/Abrigo 

 
Reside só 

Reside 
c/Cônjuge  

 
Reside 
c/ filhos 
/Netos 
 

 
Reside c/ 
Irmãos 
/Sobrinh
os 
 

Reside em 
Instituição 
(5) 

Sem
 

In
fo

rm
ação

 
  

Total 
 

Útil Não 
Tem 
Família 

Tem 
Família 

Não 
Tem 
filhos
/Neto
s 

 
Tem 
filhos
/Neto
s 

 
Tem 
irmãos/ 
Sobrinh
os 

Não 
tem 
filhos
/Net
os 

 
Tem 
filhos/
Netos 

Não  
Tem 
Filhos/N
etos 

 
Tem 
Filhos/
Netos 

0 0 5 37 4 9 27 25 
(21%) 

5 
(4%) 

2 3  
3 

 
0 46 (39%) 36 (31%) 5 (4%) 117 (em 

120) 100% 
(117) 

           Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 

 

Pelo quadro 9 constatamos que 39% (46 em 117) residem sozinhos e que 31% (36 em 117) residem 

apenas com cônjuge, sendo que 12% (14 em 117) não têm filhos ou netos. 

Observamos ainda que 21% (25 em 117) residem com filhos e/ou netos; e 4% (5 em 117) residem 

com irmãos e/ou sobrinhos. 

E ainda 4% (5 em 117) residem em Instituição.  

Salienta-se o facto de não ter ocorrido na nossa amostra qualquer caso de pessoas muito 

idosas na condição de “Sem Abrigo”. 
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Reside Só (39,3%) Reside com
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(30,8%)
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4,3% 
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Com quem vivem os nossos idosos? 
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A - II) CUIDADOS NECESSARIOS ANTES E APÓS O INTERNAMENTO 

HOSPITALAR 

a) Graus de Dependência/Incapacidade  

Quadro 10: “Autonomia/Dependência anterior” e “Autonomia/Dependência posterior” 

 
 

 

Autonomia anterior Total após 
hospitalização 

Autónomo Semi Dependente Totalmente 
Dependente 

S/ Informação  

A
u

to
n

o
m

ia
 

ap
ó

s 
H

o
sp

it
al

iz
aç

ão
 

 

Autónomo 4 0 o 0 4 (3%) 

Semi 
Dependente 

29 29 0 1 59 (50%) 

Totalmente 
Dependente 

18 18 18 1 55 (47%) 

S/ Informação 0 0 0 2 2 

Total 
anterior 

  
51 (44%) 

 
47 (41%) 

 
18 (16%) 

 
4 

 
120 (100%) 

                  Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 

 

O Quadro 10 revela-nos um dos fatores mais problemáticos ao nível da população muito idosa: 

os diferentes níveis de dependência de terceiros, de acordo com diferentes graus de 

incapacidade de que vão sendo portadores. 

E constatamos: 

i) Se antes de um dado episódio de hospitalização, 44% (51 em 116) estavam autónomos; 

41% (47 em 116) eram semi-dependentes e, apenas 16% (18 em 116) eram totalmente 

dependentes; 

ii) Após uma hospitalização, apenas 3% (4 em 118) continuam autónomos; 50% (59 em 118) 

ficam semi-dependentes e 47% (55 em 118) ficam totalmente dependentes. 
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Estes resultados permitem-nos inferir que 81% das pessoas muito idosas têm grande 

probabilidade de, após uma hospitalização, verem agravados os seus graus de incapacidade 

e os níveis de dependência de terceiros no seu quotidiano.  

Se tivermos em atenção os GDHs mais frequentes nos 2 serviços de maior incidência da 

“Amostra” deste estudo (Medicina Interna e Ortopedia: - Doenças respiratórias, cardíacas, 

hepáticas, vasculares cerebrais, oncológicas, vertebro-medulares, osteoarticulares e fraturas 

variadas), facilmente compreendemos os handicaps daí resultantes e as dificuldades 

crescentes no processo de recuperação, nomeadamente na população muito idosa (75-100 

anos de idade).  

Muitos destes idosos, se antes ainda eram minimamente autónomos no seu quotidiano, ou 

apenas necessitavam de pequenos apoios em AVDs; após um agravamento da sua 

incapacidade, necessitam forçosamente de reforço dos cuidados, quer em AVDs, quer de 

Saúde, quer ainda, apoios Económicos (para custear os novos cuidados). 

 

 

b) Dependência e Cuidados Necessários Anteriores à hospitalização 
 

Quadro 11: “Autonomia Anterior” e “Cuidados antes necessários” (em AVDs, Saúde, económicos e outros);   
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AVDs 

86 
 

 
Sim 

 
22 

 
46 

 
18 

 
0 

 
86 (72%) 

 
 
120  

Não 
 

29 
 

1 
 

0 
 

4 
 

34 (28%) 

 
Cuidados Saúde 

77 
(Em 120) 

 
Sim 

 
20 

 
39 

 
17 

 
1 

 
77 (64%) 

 
 
120  

Não 
 

31 
 

8 
 

1 
 

3 
 

43 (36%) 

Apoios 
Económicos 

19 
(Em 120) 

 

 
Sim 

 
2 

 
12 

 
4 

 
1 

 
19 (16%) 

 
 
120  

Não 
 

49 
 

35 
 

14 
 

3 
 

101 84%) 

Outros 
5 

(Em 120) 
 

 
Sim 

 
1 

 
2 

 
2 

  
5 (4%) 

 
 

                   Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 

 

O Quadro 11 relaciona o nível de autonomia anterior à hospitalização e os cuidados e apoios já 

anteriormente necessários. 
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Constatamos então o seguinte: 

i) De entre os 43% (51) grandes idosos antes considerados autónomos, 22 já 

necessitavam de apoio em AVDs; 20 necessitavam de cuidados de saúde; e, 2 

necessitavam de apoios económicos. 

ii) De entre os 47 grandes idosos antes considerados semidependentes, 46 (quase a 

totalidade) já necessitavam de apoios em AVDs; 39 necessitavam de cuidados de 

saúde; e, 12 necessitavam de apoios económicos. 

iii) De entre os 18 grandes idosos anteriormente considerados totalmente 

dependentes, todos necessitavam já de apoio em AVDs; 17 (quase todos) 

necessitavam de cuidados de saúde; e, 4 necessitavam de apoios económicos. 

Resumindo, antes da hospitalização: 72% (86) necessitavam de AVDs; 64% (77) necessitavam 

de cuidados de saúde; 16% (19) necessitavam de apoios económicos; e 4% (5) necessitavam 

de outros cuidados. 

  

c) Cuidados recebidos anteriormente à hospitalização 

Quadro 12: “Tipo de Cuidados recebidos anteriormente” (em AVDs, Saúde, económicos) 

AVDs 
73% (88 em 120) 

 
Nº (%) 

Cuidados saúde 
56% (67 em 120) 

 
Nº (%) 

Apoios Económicos 
11% (13 em 120) 

 
Nº (%) 

Marcha 20 (23) Aspirar Secreções 1 (1,5) 

 P
e

cu
n

iá
ri

o
s-

 €
 <100 2 (15) 

P. Refeições 74 (84) Vigiar Algalia 5 (8) 101-200 0 (0) 

Adm Refeições PEG - Trocar Sonda 1 (1,5) 201-300 1 (8) 

Adm Refeições SONDA - Oxigeno terapia 3 (5) 301-400 0 (0) 

Adm refeições ORAL 8 (9) BIPAP 0 (0) 401-500 1 (8) 

Higiene da Habitação 74 (84) Cinesiterapia 0 (0) >500 1 (8) 

Higiene Roupa 72 (82) Penso Diário 1 (1,5) Cama Articulada, Colchão 2 (15) 

Compras 56 (64) Penso Alternado 4 (6) Cadeira Rodas 2 (15) 

Gestão Orçamento 39 (44) Gestão Terapêutica 38 (57) Andarilho 4 (31) 

 Banho no WC 21 (24) Prevenir anquiloses 0 (0) Fraldas 3 (23) 

Uso de Sanita 2 (2) Fisioterapia recuperação 3 (5) Cadeira sanita 0 (0) 

Troca Fralda 23 (26) RNCCI 6 (9) Próteses 0 (0) 

Higiene pessoal no leito 13 (15) Centro Saúde 34 (51) Ortóteses 0 (0) 

Vigilância integridade física 24 (27) Comunidade Terapêutica 0 (0) Alimentação 2 (15) 

Companhia Noturna 39 (44)   Alojamento 1 (8) 

    Medicação 2 (15) 

    Dívidas 0 (0) 

    Ambulância 0 (0) 

    Outro Transporte 0 (0) 

    Cuidador no Domicílio 3 (23) 

    Família Acolhimento 0 (0) 

    Instituição Privada (Lar) 3 (23) 

                         Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 
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Companhia/vigilância de manutenção da integridade física
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O Quadro 12 especifica o tipo de cuidados que os grandes idosos já recebiam antes da 

hospitalização. Assim: 

 

 

i) Os cuidados recebidos anteriormente em AVDs eram: 

Preparação/fornecimento de refeições 84%, Higiene da habitação 84%, Higiene 

de roupa 82%, Compras 64%, Companhia Noturna 44%, Gestão do orçamento 

44%, Vigilância permanente da integridade física 27%, Troca de Fraldas 26%, 

Apoio no Banho 24%, Apoio na Marcha 23%, Higiene pessoal no leito 15%, 

Administração oral de refeições 9%, uso de sanita 2%. 

 

ii) Os cuidados de Saúde recebidos anteriormente eram: Gestão Terapêutica 57%, 

Acompanhamento no Centro de Saúde 51%, Fisioterapia de recuperação e/ou 

Unidade da RNCCI 14%; e com menor expressão, Vigilância de Algalia 8%, 

Oxigeno-terapia 5%, Penso alternado úlceras/feridas 6% e Penso diário 1,5%, 

Aspiração Secreções 1,5%.   

 

iii) Os apoios Económicos já recebidos anteriormente eram: Apoios Pecuniários 

39% tendo estes valores compreendidos entre [<100€ e >500€] mensais; 

Fornecimento de Ajudas Técnicas (Andarilho 31%, Fraldas 23%, Cama articulada 

15%, Cadeira Rodas 15%); Alimentação 15%; Medicação 15%; Apoio na 

mensalidade de Cuidador contratado 23%; Apoio na mensalidade de Instituição 

Privada/Lar 23%. 

 

 

Se compararmos os quadros 11 e 12, ou seja, os cuidados necessários e recebidos antes da 

hospitalização, reparamos o seguinte: 

Há mais idosos a receber apoio em AVDs (nomeadamente em fornecimento de refeições e 

higiene da casa) do que os que realmente necessitavam;  

E pelo contrário, há menos idosos a receberem cuidados de saúde e apoios económicos do 

que aqueles que realmente necessitavam.  
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c) Cuidadores Anteriores 

 

             Quadro 13: “Cuidadores anteriores a esta hospitalização” 

Cuidadores Anteriores Nº (%) 

Sem Cuidador: 32 (27%) 32 (27%) 

 
 
 
 
Um Parente: 60 (59%) 

Filho/a 39 (33%) 

Nora/Genro 3 (2,5%) 

Neto/a 3 (2,5%) 

Cônjuge 17 (14%) 

Irmão/ã 2 (1,7%) 

Sobrinho/a 5 (4%) 

Primo/a 0 

Outro 0 

Centro Social: 19 (16%) Serviço Apoio Domiciliário 12 (10%) 

Centro Dia 7 (6%) 

Centro Convívio 0 

Cuidador Contratado: 15 (13%) 5 Dias (Período diurno) 9 (8%) 

6/7 Dias (Período diurno) 5 (4%) 

Interno 1 (0,8%) 

Família Acolhimento 1 (0,8%) 

Vizinhos/Amigos 7 (6%) 

Voluntariado organizado 0 

Centro Saúde 15 (13%) 

 
Instituição Acolhimento 
 Temporário: 4 (3,4%) 

Lar 1 (0,8%) 

RNCCI 3 (2,5%) 

Comunidade Terapêutica 0 

Instituição Acolhimento definitivo Lar 4 (3,4%) 

Sem Informação 2 (1,7%) 

Outros (restaurante vizinho; casa de acolhimento clandestino mais 
económica; medico/enfermagem particular) 

13 (11%) 

Total de referência 118 em 120 

                                     Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 

 

 

O quadro 13 indica-nos quem eram os cuidadores dos grandes idosos antes da hospitalização. 

Então constatamos o seguinte: 

 

Sem Cuidador; 
27,1% 

Filho/a; 33,1% 

Nora/Genro; 2,5% 

Neto/a; 2,5% 

Cônjuge; 
14,4% 

Irmão/ã; 1,7% 

Sobrinho/a; 4,2% 

Centro Social ; 
16,1% 

Cuidador Contratado; 
12,7% 

Família Acolhimento; 0,8% 

Vizinhos/Amigos; 5,9% 

Centro Saúde; 12,7% 

Instituição Acolhimento 
Temporário; 3,4% 

Instituição Acolhimento 
definitivo; 3,4% 

Outros; 
11,0% 

Parente; 58,5% 

Cuidadores antes do episódio de hospitalização 
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i) Em 27% (32) dos casos não há cuidador algum; 

ii) Um Parente era o cuidador mais frequente, representando 51% (60) das situações. 

Estes Parentes cuidadores podem ser filhos 33% (39), Cônjuge 14% (17), Sobrinhos 

4% (5), Netos 2,5% (3), Noras/Genros 2,5% (3) ou irmãos 2% (2); 

iii) Um vizinho ou amigo era também cuidador em 6% (7) das situações; 

iv) O Centro Social Local era o cuidador em 16% (19) das situações; e pode prestar 

cuidados em SAD (10% (12)), ou em Centro de Dia (6% (7)); O Centro social aparece 

como único cuidador em algumas situações e surge como complemento aos 

cuidados prestados por familiar ou vizinho, noutras situações. 

v) Um cuidador particular contratado também aparece em 13% (15) das situações. 

Estes cuidadores são habitualmente equiparados a empregados de serviços 

domésticos, mais do que cuidados pessoais ao idoso.  

vi) A integração em instituição temporária, para recuperação/convalescença, 

representou 3% (4) dos cuidadores anteriores à hospitalização; Estas podem ser 

unidades da RNCCI (2,5% (3)) ou lares temporários (1% (1)); 

vii) A integração em instituição permanente (Lar Residencial) representou aqui 3% (4) 

das situações; 

viii) O Centro de Saúde aparece como cuidador de relevo (único ou acumulado) em 

13% (15) das situações 

 

 

 

d) Plano de Cuidados após hospitalização: Plano Necessário e Plano 

Possível  

 
Quadro 14: “Cuidados agora Necessários “e “Cuidados Viabilizados/Possíveis”  

 
Plano de Cuidados 

Necessário 

 
N (%) 

 
Plano de Cuidados 

Possível 

 
Nº (%) 

 

AVDs 
113 

(94%) 
AVDs 

100 
(83%) 

Marcha 45 Marcha 33 

Preparação/fornecimento 
refeições 

113 Preparação/Fornecimento 
Refeições 

99 

Administração refeições PEG 0 Administração refeições PEG 0 

Administração refeições Sonda 13 Administração refeições Sonda 10 

Administração Refeições Oral 18 Administração Refeições Oral 17 

Higiene Habitação 99 Higiene Habitação 83 

Higiene Roupa 109 Higiene Roupa 95 

Compras 93 Compras 78 

Gestão Orçamento 68 Gestão Orçamento 65 

Banho no WC 49 Banho no WC 35 

Uso de sanita 8 Uso de sanita 6 
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Troca fralda 56 Troca fralda 51 

Higiene no Leito 40 Higiene no Leito 35 

Mobilização no leito 33 Mobilização no leito 26 

Vigilância Integridade física 74 Vigilância Integridade física 61 

Companhia Noturna 87 Companhia Noturna 75 

Acompanhamento a Consultas 73 XXXXXXXXXXXX  

CUIDADOS DE SAUDE 
110 

(92%) 
CUIDADOS DE SAUDE 

101 
(84%) 

Aspirar secreções 8 Aspirar secreções 8 

Vigiar Algalia 11 Vigiar Algalia 11 

Troca de Sonda 11 Troca de Sonda 8 

Oxigeno terapia 8 Oxigeno terapia 8 

BIPAP 2 BIPAP 2 

Cinesiterapia 1 Cinesiterapia 1 

Penso diário 8 Penso diário 8 

Penso dias alternados 3 Penso dias alternados 2 

Gestão terapêutica 81 Gestão terapêutica 69 

Prevenir Anquiloses 13 Prevenir Anquiloses 8 

Fisioterapia de recuperação 31 Fisioterapia de recuperação 29 

RNCCI 43 RNCCI 37 

Centro Saúde 23 Centro Saúde 23 

Comunidade terapêutica 0 Comunidade terapêutica 0 

 
APOIOS ECONÓMICOS 

 
34 

(28%) 

 
APOIOS ECONÓMICOS 

 
31 

(26%) 

< 100 1 <100 1 

101-200 1 101-200 1 

201-300 2 201-300 2 

301-400 1 301-400 1 

401-500 0 401-500 0 

>500 3 >500 3 

Cama Articulada/Colchão 15 Cama Articulada/Colchão 12 

Cadeira Rodas 7 Cadeira Rodas 7 

Andarilho 8 Andarilho 8 

Fraldas 14 Fraldas 10 

Cadeira Sanita 0 Cadeira Sanita 0 

Próteses 0 Próteses 0 

Ortóteses 0 Ortóteses 0 

Alojamento 1 Alojamento 0 

Alimentação 11 Alimentação 11 

Medicação 14 Medicação 14 

Dividas 0 Dividas 0 

Cuidador 6 Cuidador 5 

Família de Acolhimento 0 Família de Acolhimento 0 

Instituição Privada de 8 Instituição Privada de 5 
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Acolhimento Acolhimento 

Ambulância 5 Ambulância 4 

Outro Transporte 0 Outro Transporte 0 

FORMAÇÃO AOS CUIDADORES 
9 

(8%) 
FORMAÇÃO AOS CUIDADORES 

 
9 

(8%) 
 

No Hospital 6 No Hospital 6 

Pelo Centro de saúde 0 Pelo Centro de saúde 0 

Pela ECCI 3 Pela ECCI 3 

 
ADAPTAÇÕES NA HABITAÇÃO 

 
0 

 
ADAPTAÇÕES NA HABITAÇÃO 

 
0 
 

Rampa 0 Rampa 0 

WC 0 WC 0 

Portas 0 Portas 0 

Mudar de quarto 0 Mudar de quarto 0 

MUDANÇA DE ALOJAMENTO 
PARA: 

42 
(35%) 

MUDANÇA DE ALOJAMENTO 
PARA: 

34 
(28%) 

Família Natural 6 Família Natural 4 

Família de Acolhimento 1 Família de Acolhimento 1 

Instituição Temporária 12 Instituição Temporária 9 

Instituição definitiva 23 Instituição definitiva 20 

Quarto/Pensão 0 Quarto/Pensão 0 

INFORMAÇÕES: Direitos e 
Prestações Sociais 

30 
(25%) 

INFORMAÇÕES: Direitos e 
Prestações Sociais 

30 
(25%) 

INTERVENÇÃO JURIDICA 
3 

(2,5%) 
INTERVENÇÃO JURIDICA 

3 
(2,5%) 

Nomeação Representante Legal 1 Nomeação Representante Legal 1 

Sinalizar suspeitas Maus Tratos 0 Sinalizar suspeitas Maus Tratos 0 

Sinalizar suspeitas Negligencia 2 Sinalizar suspeitas Negligencia 2 

Sinalizar suspeitas Exploração 
Económica 

0 Sinalizar suspeitas Exploração 
Económica 

0 

Abandono 0 Abandono 0 

OUTROS 
Aproximação afectiva de familiares; Resolver 
zangas familiares antigas; Companhia diurna; 
Voltar á instituição de origem; Transferência de 
serviço ou de hospital; Faleceu durante o estudo 
social. 

14 
(12%) 

OUTROS 
(Idem) 

14 
(12%) 

SEM INFORMAÇÃO 4 SEM INFORMAÇÃO 3 

Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 
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O Quadro 14 compara o Plano de Cuidados que durante a hospitalização foi 

diagnosticado como necessário para o domicílio; e o Plano de Cuidados que 

efetivamente foi possível viabilizar. Assim, 

i) De entre os 113 (94%) doentes com necessidade de continuidade de cuidados 

diários ao nível de AVDs, apenas foi possível viabilizar esse apoio a 100 (83%) 

idosos. Sendo que, nesta categoria de cuidados, os condicionalismos existem 

em todos os tipos de AVDs aqui trabalhadas (ver quadro 14, categoria AVDs). 

ii) De entre os 110 (92%) doentes que necessitavam de continuidade de cuidados 

ao nível de Saúde, foi possível concretizar esses cuidados apenas em 101 (84%) 

dos casos. Nesta categoria de cuidados os condicionalismos acentuam-se 

relativamente ao controlo do plano terapêutico várias vezes/dia, à fisioterapia 

preventiva de anquiloses e ao acesso a unidades da RNCCI (neste caso, 

identificamos 2 motivos mais significativos – a resistência dos serviços 

hospitalares na referenciação devido à expectável demora no ingresso; e – a 

recusa de doente/familiar em custear a proporção que lhe cabe da 

mensalidade nas “Unidades de Media e Longa Duração” e ainda não quererem 

arriscar serem colocados longe de casa). 

iii) De entre os 34 (28%) idosos com necessidade de Apoios Económicos, foi 

possível viabilizá-los em 31 (26%) dos casos; Sendo que as maiores dificuldades 

estão centradas em empréstimo de camas articuladas e em suportar os custos 

com fraldas descartáveis, com as mensalidades de cuidadores privados e de 

lares privados (na ausência de respostas no âmbito das IPSS). 

iv) A Formação do Cuidador (quando este existe), não constitui em si mesmo um 

condicionalismo, pois esta necessidade é sempre satisfeita, quer no Hospital 

(durante a hospitalização), quer pelo Centro de saúde ou ECCI da RNCCI (após 

alta). 

v) Não foi registado qualquer caso com necessidade de promover alterações no 

espaço habitacional anterior; Este resultado poderá induzir que, quando este 

factor existe, surge como resposta, a mudança de alojamento (?). 

vi) A Mudança de Alojamento tornou-se necessária em 35% (42) dos casos, dos 

quais, foi possível em 28% (34); Os condicionalismos nesta categoria de 

necessidades situam-se em todas as hipóteses trabalhadas: no acolhimento do 

idoso por um familiar, no acolhimento do idoso por instituição temporária 

(tipo RNCCI) e ainda, no acolhimento do idoso por instituição definitiva (tipo 

lar). 

vii) A necessidade de Intervenção Jurídica revelou-se necessária em 2,5% (3) dos 

casos, e em todos foi parcialmente satisfeita; Ou seja, todos os casos foram 

formalmente sinalizados ao Ministério Público, mas em nenhum deles foi 

obtida qualquer resposta útil e em tempo útil (como observaremos no quadro 

17). 

viii) Em 25% (30) das situações e no processo de envolvimento de familiares ou 

pessoas significativas no quotidiano dos idosos, foi necessário disponibilizar 

informações úteis, esclarecer e orientar procedimentos de acesso a recursos 

possíveis quer no âmbito do contexto familiar e institucional comunitário, quer 
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no âmbito das políticas sociais, que os interessados desconheciam; em todos 

os casos esta necessidade foi satisfeita. 

 

 

 

A – III) MODOS DE ARTICULAÇÃO, CONDICIONALISMOS E 

DESCONTINUIDADES 

 

a)  Resposta familiar 

                Quadro 15: “Resposta Familiar ao envolvimento no Plano de Cuidados” 

Assume Cuidados sem necessidade de Apoios 17 (14%) 

Organiza Cuidados mas necessita de apoios complementares 45 (38%) 

Organiza Cuidados mas quer a Institucionalização do idoso 45 (38%) 

Colabora Revoltada 3 (3%) 

Abandona 1 (1%) 

Demite-se 4 (3%) 

Não há Família 5 (4%) 

Outra Situação (Não se aplica, faleceu, transferido, voltou à instituição anterior) 15 (13%) 

Sem Informação 2 

 Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 

 

 

O Quadro 15 elucida-nos acerca das diferentes reações das famílias durante a 

hospitalização dos idosos, quando são envolvidas na organização do Plano de Cuidados 

para o domicílio. 
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Assim, de entre as 120 situações trabalhadas:  

i) 17 Famílias (14%) assumiram a totalidade do plano de cuidados, sem 

necessidade de envolvimento de outros cuidadores; 

ii) 45 Famílias (38%) organizaram cuidados mas com apoios complementares; 

iii) 45 Famílias (38%) organizaram cuidados mas pretendendo a 

institucionalização do idoso; 

iv) 8 Famílias (8%) não revelaram vontade de colaborar no Plano de Cuidados (3 

colaboram revoltadas, 4 demitem-se da responsabilidade, 1 abandona o idoso 

no CHP); 

v) Em 5 casos (4%) não havia familiares para envolver no plano de cuidados.  

 

b) Tipo de Colaboração Familiar 
    

Quadro 16: “Tipo de resposta Familiar” 

Presta cuidados efetivos 46 (42%) 

Colabora economicamente para viabilização de apoios 26 (24%) 

Colabora burocraticamente e em contactos institucionais exteriores 72 (66%) 

Não há Família          5 (5%) 

Sem informação  11   

Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 

 

 

O Quadro 16 especifica os modos de participação assumidos pelos familiares no plano de 

cuidados (seja em exclusividade, seja em colaboração com outros cuidadores 

complementares): 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Presta cuidados efetivos

Colabora economicamente para viabilização de
apoios

Colabora burocraticamente e em contactos
institucionais exteriores

Não há Família

42,2% 

23,9% 

66,1% 

4,6% 

Tipo de resposta / Colaboração Familiar 
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i) A maior parte das famílias (66%, (72)) colabora viabilizando/facilitando processos 

burocráticos e/ou efetuando contactos institucionais exteriores ao CHP, com vista 

à organização do plano de cuidados para o domicilio; 

ii) Cerca de um terço (42% (46)) das famílias presta cuidados efetivos ao seu idoso (em 

exclusividade ou em complemento com outros cuidadores); 

iii) Cerca de um sexto (24% (26)) das famílias comparticipa economicamente para 

viabilizar custos e mensalidades de apoios, que o idoso não teria capacidade de 

assumir sozinho. 

 

 

 

c) Envolvimento Familiar e Institucional  

Quadro 17: “Entidades/Instituições, Serviços envolvidos e Respostas obtidas” 

 
Entidades 
envolvidas 

 
Nº 

P
o

si
ti

va
 

N
e

ga
ti

va
  

S/R 
 
Entidades envolvidas 

 
Nº 

P
o

si
ti

va
 

N
e

ga
ti

va
  

S/R 
 

FAMILIA 99 92 4 3 VIZINHOS/AMIGOS 9 8 1 - 

VOLUNTARIADO 
ORG 

0 - - - CENTRO CONVIVIO 0 - - - 

CENTRO DE DIA 15 11 4 - SAD 33 22 10 1 

LAR IPSS 12 6 1 5 ACÇÃO SOCIAL 0 - - - 

NIS LAR 3 2 - 1 NIS Prestador Cuidados 0 - - - 

NIS Família Acolhimento 0 - - - Outras IPSSs (Alim, Albg) 1 1 - - 

CENTRO DE SAUDE 16 16 - - COMUN.TERAPEUTICA 0 - - - 

INST. AJ. TECNICAS 3 3 0 - ASSOCIAÇ DOENTES 0 - - - 

LAR LUCRATICO 27 17 10 - MINISTERIO PUBLICO 3 - - 3 

PAROQUIA 0 - - - AUTARQUIA 1 1 - - 

RNCCI ECCI 6 6 - - RNCCI - Convalescença 11 11 - - 

RNCCI  - MD 8 8 - - RNCCI - LD 7 7 - - 

RNCCI - UCP 8 8 - - FALECEU NO CHP 6  

Sem Informação 3  

   

Outras  21  (Cuidadores/SADs privados (6); Instituição de origem do doente (3); Doente/família 

recusam contactos (4); Transferência de Serviço (4); Não necessita de envolver 

qualquer entidade (4);  

Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 

 

O Quadro 17 apresenta os interlocutores externos ao CHP, que temos necessidade de envolver 

nos planos de continuidade de cuidados, para o domicílio de doentes idosos. 

Assim constatamos: 
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i) Em 117 situações, foi necessário envolver nos respetivos planos de continuidade 

de cuidados, 265 entidades (sendo 99 famílias, 9 vizinhos/amigos e 157 

instituições);  

ii) Em 120 situações, apenas foram abordadas as famílias de 99 idosos internados; 

pois nas restantes 21 situações, ou não existia família, ou não havia informação 

registada no processo social, ou observamos outras situações; 

iii) Das 99 famílias envolvidas: 

a)    Em 93% (92) foi obtida resposta positiva;  

b) Em 7% (7) as famílias abordadas não responderam, ou responderam 

negativamente;  

iv) Das 157 instituições envolvidas, as mais frequentemente contactadas são:  

a) Centros Dia/SADs (31% (48)). 

b) Lares IPSS (c/s envolvimento da Segurança Social) (10% (15)). 

c) Lares Lucrativos (17% (27)). 

d) RNCCI Unidades Convalescença (7% (11)). 

e) RNCCI U.C. Paliativos (5% (8)). 

f) RNCCI Unidades Media Duração (5% (8)). 

g) RNCCI Unidades Longa Duração (4% (7)). 

h) RNCCI Equipa no domicílio (3,8% (6)). 

 

v) Os Vizinhos/Amigos também são envolvidos nos planos de cuidados, quando são 

o referencial de apoio mais próximo dos idosos (6% (9)); havendo 89% respostas positivas. 

vi) Para os Centros de Saúde (Médicos de Família) seguem, de acordo com procedimento 

generalizado no CHPorto, as “Notas Clínicas” que acompanham o processo da alta 

hospitalar de todos os doentes (entregues ao doente ou seus cuidadores); No entanto, no 

caso da nossa Amostra, (10% (16)) situações foi necessário garantir, previamente à 

alta hospitalar, o envolvimento do Centro de Saúde no plano de cuidados; havendo 

100% de respostas positivas. 

Este Quadro 17 revela-nos ainda alguns dos condicionalismos/dificuldades observados na 

viabilização dos Planos de Cuidados: 

i) Das 265 entidades abordadas, identificamos 18% (43) em relação às quais foram 

obtidas “Respostas Negativas” ou simplesmente “Não respostas” ao nosso pedido 

de participação no plano de cuidados; 

ii) Estas “Respostas Negativa” ou “Não Respostas” correspondem a:  

a) Famílias: 7% (7 em 99);  

b) Vizinhos/Amigos: 11% (1 em 9). 

c) SADs (Serviços de AVDs no domicilio): 33% (11 em 33);  

d) Centros Dia: 27% (4 em 15); 

e) Lares IPSS: 50% (6 em 12);  

f) Lares NIS Segurança Social: 33% (1 em 3); 

g) Ministério Público: 100% (3 em 3);  

h) Lares Lucrativos: 37% (10 em 27). 
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d) Diligências efetuadas com as Entidades envolvidas” 

                      Quadro 18: “Atos sociais” 

Atos Sociais Nº de 
Atos 

Nº de 
entidades 

Nº médio de Atos sociais em 
cada situação social, c/ 

entidades da comunidade  

Articulação telefónica com instituições 158 61 2,6 

Articulação escrita com instituições 61 49 1,2 

Reuniões com Instituições decorridas no 
CHP 

7 4 1,8 

Deslocação às Instituições 0 0  

Orientação do doente/família para a 
diligência 

198 107 1,9 

Deslocação a casa do 
doente/família/vizinho 

0 0  

Total 424 117 
Idosos 

3,6 

Sem Informação 3  

                    Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 

 

O Quadro 18 apresenta-nos o volume de trabalho representado neste caso, em atos sociais 

realizados no processo de envolvimento das entidades atrás referidas (Quadro 17), com vista à 

sua participação no plano de cuidados dos idosos após hospitalização. 

i) Então, para o envolvimento de 265 entidades foram efetuados 424 atos sociais; 

Sendo que esta diferença (por excesso) corresponde ao discurso quotidiano dos 

Assistentes Sociais do CHPorto, que referem a necessidade de diversos contactos 

institucionais e, por vezes também, diversos contactos com familiares dos 

doentes, para obterem uma resposta positiva. 

Telefónicas; 
158 

Escritas; 61 
Reuniões 

com as 
instituições ; 

7 

Orientação 
da família; 

198 

Diligências efetuadas com as instituições 
envolvidas (nº de atos) 
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ii) É no entanto de salientar que de entre os 424 atos sociais realizados, 198 

correspondem a articulação com famílias de 99 idosos; e 226 dizem respeito a 

articulação com 157 instituições sociais da área geográfica dos doentes 

(telefónicas, escritas ou reuniões) ou ainda com 9 Vizinhos/Amigos dos doentes 

idosos. 

iii) Estes resultados indicam que no processo de preparação de cada plano de 

cuidados, é necessário interagir, em média, com 3 entidades (ou até 3 articulações 

com a mesma entidade (sejam mediante articulação telefónica, escrita ou em 

reuniões presenciais). 

 

e) Concretização do Plano de Continuidade de Cuidados Necessário  
 

Quadro 19: “Coincidência entre o Plano de Cuidados Necessário e o Possível “e “Motivos 

da não coincidência”  

Coincidência   
(76 = 65%) 

Nº (%) Não Coincidência (41 = 35%);  
Motivos: 

Nº (%) 
ocorrências 

Sim a Totalidade 76 (65%)   

Sim em Parte 30 (26%) 41 
(35%) 

  

Não 11 (09%) 

 

Ausência de família 2 (5%) 

Ausência de família de apoio 0 

Recusa do doente/família 15 (37%) 

Insuficiência de recursos económicos 
do doente/família 

2 (5%) 

Ausência de vaga na valência 
necessária 

4 (10%) 

Inadequação da resposta existente 2 (5%) 

Ausência de respostas institucionais 
em tempo útil 

2 (5%) 

Faleceu no Serviço 14 (34%) 

Sem Informação 3  

total 120 (100%) 

Fonte: Projeto Seniores, SS, CHP, 2013 

 

 

 

Sim a 
totalidade 

65% 

Sim apenas 
em parte 

26% 

Não 
9% 

Coincidência entre Plano Necessário e o  
Plano Possível 
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O Quadro 19 apresenta os motivos mais frequentemente impeditivos ou condicionadores da 

concretização do Plano de Cuidados, diagnosticado como necessário. Assim: 

i) De entre as 117 situações úteis, foi possível concretizar o Plano de Cuidados em 

65% (76); Mas em 35% (41) das situações ou se concretizou apenas em parte ou não 

se concretizou. 

ii) Os condicionalismos identificados nos 35% (41) dos planos não concretizados (no 

todo ou em parte) são:  

a) A Ausência de família: 5% (2); 

b) A recusa do doente/familiar, dos cuidados disponíveis: 37% (15);  

c) O falecimento antes da alta e por vezes depois de viabilizado o plano de 

continuidade de cuidados: 34% (14); 

d) A ausência de vaga em tempo útil, na valência social necessária: 10% (4); 

e) A Ausência de resposta em tempo útil, por parte das instituições envolvidas 

5% (2); 

f) Inadequação da resposta existente 5% (2); 

g) Insuficiência de recursos económicos do doente/família para viabilizar a 

resposta social pretendida 5% (2). 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40%

Ausência da família

Insuficiência de recursos económicos do
doente/família

Inadequação da resposta existente

Ausência de respostas institucionais aos pedidos
formalizado

Ausência de vaga na valência necessária

Faleceu no serviço

Recusa do doente/família

4,9% 

4,9% 

4,9% 

4,9% 

9,8% 

34,1% 

36,6% 

Motivos da não concretização do Plano Necessário 



 
Serviço Social   Projeto Investigação: “Seniores, Plano de continuidade de cuidados em pessoas idosas/muito 

idosas internadas no CHP e com necessidade de intervenção social” 
 
 

38 
 

B) SINTESE DOS RESULTADOS 

 

B – I) SINTESE RELATIVA À CARACTERIZAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO 

MUITO IDOSA, INTERNADA NO CHP E COM NECESSIDADE DE 

INTERVENÇÃO SOCIAL. 

SERVIÇO DE INTERNAMENTO: Os serviços de Medicina Interna (3 unidades) e Ortopedia 

são os que apresentam maior probabilidade de internarem maior número de doentes 

muito idosos: neste estudo, do total de 22 unidades constantes da Amostra, aquelas 4 

unidades, só por si, receberam 62% (74 em 120) dos muito idosos. 

IDADE: Estes grandes idosos com idades iguais ou superiores a 75 anos situam-se 

maioritariamente no escalão [81-90] anos de idade: 57% (68 em 120); Sendo que, no escalão 

[91-100] anos de idade temos 13% (16 em 120). 

SEXO: As mulheres representam 60% (72 em 120), ou seja, a maior parte dos grandes idosos 

internados. 

RESIDENCIA: Os Concelhos Porto e Gondomar representam, conjuntamente, a origem 

geográfica de 93% (112 em 120): Porto 59% (71 em 120) e Gondomar 34% (41 em 120); As 

Freguesias Ramalde e Cedofeita no Porto e, Rio Tinto e S Cosme em Gondomar, são as de 

maior incidência. 

ESCOLARIDADE: O 1º Ciclo é o nível de escolaridade de 52% (44 em 84) destes grandes idosos; 

Sendo que temos ainda 24% (20 em 84) sem qualquer nível de escolaridade (embora alguns 

saibam ler e/ou escrever); Com Curso técnico ou licenciatura temos apenas 11% (9 em 84). 

PROFISSÃO: O Sector dos “Serviços” enquadra a última profissão de 36% (29 em 80) dos 

grandes idosos; O Sector da “Industria” enquadra 31% (25 em 80); e o “Comercio” e a 

“Agricultura” enquadram conjuntamente, 15% (12 em 80); Observamos ainda que 18% (14 em 

80) são mulheres domésticas que não exerceram qualquer atividade laboral remunerada. 

É no sector dos “Serviços” onde encontramos algumas profissões diferenciadas (todos 

trabalhadores por conta de outrem), tais como: advogado, engenheiro, arquiteto, 

enfermeiro, docente ensino secundário, contabilista, GNR; salientamos ainda 4 

comerciantes, 1 industrial e 3 rurais que foram trabalhadores por conta própria. 

RENDIMENTO: Os escalões de rendimento per capita líquido mensal situados entre €[201- 

500], integram 58% (56 em 96) dos grandes idosos; salientando-se 4% (4 em 96) com 

rendimento per capita líquido inferior a 200€ mensais; e 8% (8 em 96) com este rendimento 

superior a 1000€ mensais. 

HABITAÇÃO: A habitação é maioritariamente própria: 57% (50 em 88); embora a habitação 

social ou habitação emprestada representem 10% (9 em 88). 
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A propriedade horizontal representa 44% (38 em 86); a moradia representa 41% (35 em 86); 

realçando-se que 6% (5 em 86) de grandes idosos residem em ilha ou parte de casa (por 

vezes anexos tipo ilha). 

A salubridade é boa ou razoável em 87% (78 em 88) dos casos; mas em 11% (10 em 88) dos 

casos, são habitações sem salubridade e sem condições de habitabilidade. 

FAMÍLIA: A maior parte, 70% (82 em 117) dos grandes idosos residiam: ou sozinhos 39% (46 em 

117) ou apenas com cônjuge 31% (36 em 117); Sendo que 21% (25 em 117) residia com filhos ou 

netos; 4% (5 em 117) residia com irmãos ou sobrinhos; e 4% (5 em 117) já residia em instituição. 

É de referir que não foi identificado na amostra qualquer grande idoso na situação de 

“Sem Abrigo”. 

 

B – II) SINTESE RELATIVA AOS CUIDADOS NECESSÁRIOS ANTES E APÓS 

A HOSPITALIZAÇÃO 

 

INCAPACIDADE/DEPENDENCIA: Após uma hospitalização é muito provável observarmos o 

agravamento dos graus de incapacidade e os níveis de dependência, em doentes “grandes 

idosos”. 

Se antes da hospitalização havia 44% (51 em 116) autónomos, depois diminuem para apenas 

3% (4 em 118); 

Se antes da hospitalização havia 41% (47 em 116) semi-dependentes, depois crescem para 

50% (59 em 118); 

Se antes da hospitalização havia 16% (18 em 116) grandes dependentes, depois crescem para 

47% (55 em 118). 

CUIDADOS EM AVDs ANTES NECESSÁRIOS: Antes da hospitalização, 72% (86 em 120) dos 

grandes idosos necessitavam cuidados em AVDs sendo que já eram prestados de facto a 

73% (88 em 120), ou seja, o nº de idosos que recebia cuidados em AVDs era maior do que os 

que realmente deles necessitavam; (entendemos aqui por Cuidados em AVDs os seguintes: refeições, higiene 

pessoal, higiene casa, higiene roupa, marcha, compras, gestão orçamento, vigilância integridade física e companhia noturna); 

CUIDADOS DE SAÚDE ANTES NECESSÁRIOS: Antes da hospitalização, 64% (77 em 120), já 

necessitavam de cuidados de saúde, sendo que apenas 56% (67 em 120) já os recebiam; 
(entendemos aqui por cuidados de saúde os seguintes: aspirar secreções, vigiar algalia e/ou sonda, penso diário ou 

alternado, oxigeno terapia, gestão terapêutica, fisioterapia preventiva ou de recuperação, acompanhamento pelo Centro de 

Saúde, internamento na RNCCI ou comunidade terapêutica); 

APOIOS ECONÓMICOS antes necessários: Antes da hospitalização 16% (19 em 120) já 

necessitavam de apoios económicos, sendo que apenas 11% (13 em 120) já os recebiam; 
(entendemos aqui por apoios económicos os seguintes: ajudas técnicas em camas articuladas, colchões anti escaras, 
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cadeiras, andarilhos, fraldas, próteses, ortóteses; valores pecuniários variados, para alimentação, alojamento, medicação, 

transporte, cuidadores no domicílio ou em instituição de acolhimento). 

CUIDADORES ANTERIORES: De salientar que 27% (32 em 118) destes grandes idosos não 

tinham cuidador (de acordo com Quadro 12, onde apenas 88 dos idosos recebiam cuidados em AVDs); 

Os cuidadores da maior parte destes grandes idosos antes da hospitalização (Quadro 13) 

eram maioritariamente um “parente”: 51% (60 em 118); e destes, eram maioritariamente, ou 

um filho/a 33 (39 em 118) ou cônjuge 14% (17 em 118). 

As instituições locais eram também cuidadores, ou em exclusividade ou complementando 

a família: O Centro Social, nomeadamente na valência de SAD (serviço de apoio 

domiciliário) em 16% (19 em 118); o acolhimento temporário (em RNCCI ou lar) e o definitivo 

(em Lar) representam conjuntamente 7% (8 em 118); O Centro de Saúde 13% (15 em 118). 

Os vizinhos/Amigos também eram cuidadores em 6% (7 em 118). 

PLANO DE CUIDADOS NECESSÁRIO E PLANO POSSIVEL: A relação entre o plano 

diagnosticado como necessário para o domicílio e o plano que então foi efetivamente 

possível viabilizar é estabelecida por referência aos seguintes indicadores: Cuidados em 

Atividades da Vida Diária (AVDs), Cuidados de Saúde, Apoios Económicos, Formação aos 

Cuidadores, Adaptações na Habitação, Mudança de Alojamento, Intervenção Jurídica; 

Em grande parte destes indicadores são observadas diferenças, por defeito, entre Plano 

Necessário e Plano Possível; 

Assim, após a hospitalização: 

a) Cuidados em AVDs foram possíveis em 88% (100 em 113) e não foram possíveis 

em 12% (13 em 113); 

b) Cuidados de saúde foram possíveis em 92% (101 em 110) e não foram possíveis 

em 8% (9 em 110); 

c) Apoios Económicos foram possíveis em 91% (31 em 34) e não foram possíveis em 

9% (3 em 34); 

d) Formação de Cuidadores foi possível em 100% (9 em 9); 

e) Adaptações na Habitação não foram diagnosticadas como necessárias; 

f) Mudança de Alojamento foi possível em 81% (34 em 42) e não foi possível em 

19% (8 em 42); (As mudanças de alojamento possíveis aconteceram para o domicilio de Família Natural, 

ou para Instituição de acolhimento temporário ou definitivo); 

g) A intervenção Jurídica necessária foi formalmente sinalizada em 100% (3 em 3), 

mas não foi possível concretizá-la em 100% (3 em 3); 

h) O reforço do “Empowerment” dos doentes/familiares e pessoas significativas 

para os doentes foi possível em 100% (30 em 30), mediante da interação técnica 

e fornecimento de informações diversas (direitos e prestações sociais, recursos familiares e 

institucionais comunitários, procedimentos de acesso, etc). 
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B–III) SINTESE RELATIVA AOS MODOS DE ARTICULAÇÃO, 

CONDICIONALISMOS E DESCONTINUIDADES. 

FAMÍLIA: A Família, quando existe, é sempre a primeira entidade a ser envolvida/estimulada a 

participar no Plano de Continuidade de Cuidados para o domicílio, representando neste caso 

86% (99 em 115); Mas apenas em 15% (17 em 115) dos casos a família assume esse plano de 

cuidados sem necessidade de apoios externos complementares. 

Uma parte significativa, 39% (45 em 115), colabora na organização de cuidados mas necessita de 

apoios externos complementares; 

Ainda uma parte significativa, 39% (45 em 115) colabora na organização dos cuidados mas quer a 

institucionalização do idoso (em RNCCI ou em Lar); 

E, em 9% (10 em 115) não houve família para envolver no plano de cuidados (ou não existe 

mesmo família, ou esta abandona/ demite-se da situação). 

Das famílias que participam, 40% (46 em 115) prestam efetivamente cuidados ao idoso: 15% (17 em 

115) das famílias cuidam em exclusividade; e 25% (29 em 115) complementadas por outros 

cuidadores externos; 23% (26 em 115) apoia mesmo economicamente a viabilização de alguns 

cuidados (para os quais o idoso não teria capacidade para custear sozinho); e, a grande parte 

63% (72 em 115) colabora burocraticamente e na articulação com instituições/serviços da sua 

área geográfica. 

INSTITUIÇÕES: Quando o plano de cuidados fica total ou parcialmente comprometido no 

âmbito da família, são diversas as instituições e serviços envolvidos, de forma a garantir a 

viabilização dos cuidados considerados necessários. 

O Saldo é positivo em grande parte dos pedidos de colaboração institucional. 

No entanto, há algumas instituições e valências com maiores dificuldades e condicionalismos 

no âmbito da sua capacidade de resposta positiva ou simplesmente de resposta, em tempo 

útil, para os cuidados solicitados; 

Nomeadamente: 

a) Os SADs – Serviços de Apoio em AVDs no Domicilio; quantas vezes com vaga alguns 

cuidados, mas não com a regularidade e a complexidade dos cuidados que a situação 

de dependência do idoso exige; 

b) Os Lares IPSSs (para acolhimento temporário ou definitivo (quando não há família ou 

esta não é garantia de cuidados, por diversas razões; ou quando o idoso/família não 

tem capacidade económica para custear lares lucrativos); 

c) O NIS da Segurança Social (para acolhimento de idosos em IPSS nas quotas da 

Segurança Social); 

d) O Ministério Público/Sistema de Justiça (em casos de negligência, imputabilidade, 

ausência ou demissão da família e ausência de resposta da Segurança Social; 
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e) A RNCCI em relação aos “tempos” implicados no processo de referenciação, aos 

“tempos” de espera pela resposta de aceitação ou recusa dos indicadores enunciados 

e, quando aceite, os “tempo” de espera por uma vaga (em todas as unidades e 

equipas, mas com maior evidência em unidades de Media e Longa duração).  

Estes Condicionalismos (entre outros do foro estritamente clínico), por vezes, resultam na 

permanência indevida dos idosos no hospital, para além do tempo supostamente necessário 

para o tratamento clínico (quando neste tratamento não existem intercorrências adicionais e à 

partida não ponderáveis). 

Estes condicionalismos exigem múltiplos contactos com todas as entidades de referência dos 

idosos e por vezes limitam ou impossibilitam a concretização do Plano de Continuidade de 

Cuidados para o domicílio. 

INTERAÇÃO FAMILIAR E INSTITUCIONAL: O processo de envolvimento de famílias e instituições 

nos planos de cuidados para os domicílios dos idosos exige diversos modos de interação. 

Para viabilizar os planos de cuidados de 117 idosos, foram envolvidas 265 entidades (famílias, 

vizinhos e instituições) e efetuados 424 atos sociais: 

a) Entrevistas/reuniões presenciais, 48% (205 em 424 atos); 

b) Entrevistas/reuniões telefónicas, 37% (158 em 424 atos sociais); 

c) Informações Sociais escritas, 14% (61 em 424 atos sociais). 

Em média, são envolvidas em cada plano de cuidados, mais de 2 entidades (famílias, vizinhos, 

amigos e instituições) e desenvolvidos entre 3 e 4 atos sociais interativos com as referidas 

entidades. (não contabilizamos neste estudo os atos sociais desenvolvidos na interação com os 

doentes ou com as equipas hospitalares). 

COINCIDENCIA ENTRE PLANO de CUIDADOS NECESSÁRIO E PLANO POSSIVEL: Tendo em conta 

os recursos familiares e institucionais disponíveis e os respetivos condicionalismos 

encontrados nem sempre os cuidados necessários são viabilizados na totalidade. 

Assim: 

a) Em 65% (76 em 117) dos casos houve coincidência entre plano necessário e plano 

possível; 

b) Em 35% (41 em 117) dos casos, não foi possível viabilizar parte ou a totalidade do plano 

de cuidado necessário.  

Neste desencontro entre cuidados necessários e cuidados possíveis estão diversos fatores 

condicionadores: 

a) A Ausência de família (5%); 

b) A recusa por parte do doente/família do plano de cuidados sugerido (37%); 

c) Ausência de respostas institucionais em tempo útil (5%); 

d) A Ausência de vaga em tempo útil, em valências institucionais prestadoras dos 

cuidados necessários (10%); 
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e) Inadequação das respostas existentes para os cuidados necessários (5%); 

f) A insuficiência de recursos económicos dos doentes/famílias para custear alguns 

cuidados necessários (5%); 

g) Falecimento de doentes durante o processo de tratamento clínico e de preparação do 

plano de cuidados para o domicílio (34%). 

 

C) TIPOLOGIAS DE GRANDES IDOSOS INTERNADOS NO CHP E 

COM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO SOCIAL (Determinadas pela 

conjugação das variáveis “Família” e “Dependência” do idoso): (Ver 13 Casos 

“TIPO” em anexo; não foi identificado qualquer caso “tipo 14”): 

 
C-I) “Caso Tipo” 1: Reside só, tem filhos, é semi-dependente; 

C-II) “Caso Tipo” 2: Reside só, tem filhos, é acamado/grande dependente;  

 

C-III) “Caso Tipo” 3: Reside só, não tem filhos, é autonomo; 

C-IV) “Caso Tipo” 4: Reside só, não tem filhos é semi-dependente; 

C-V) “Caso Tipo” 5: Reside só, não tem filhos, é acamado/grande dependente; 

 

C-VI) “Caso Tipo” 6: Reside em casal, tem filhos, é autonomo; 

C-VII) “Caso Tipo” 7: Reside em casal, tem filhos, é acamado/grande dependente; 

 

C-VIII) “Caso Tipo” 8: Reside em casal, não tem filhos, é autónomo; 

C-IX) “Caso Tipo” 9: Reside em casal, não tem filhos, é semi-dependente; 

C-X) “Caso Tipo” 10: Reside em casal, não tem filhos, é acamado/grande dependente; 

 

C-XI) “Caso Tipo”11: Reside com filhos/familiares, é semi-dependente; 

C-XII) “Caso Tipo” 12: Reside com filhos/familiares, é acamado/grande dependente; 

 

C-XIII) “Caso Tipo” 13: Sem abrigo, é semi-dependente; 

C-XIV) “Caso tipo” 14: Sem abrigo, é acamado/grande dependente (não identificado). 
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D)  PONTOS DE VISTA DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM 

COM IDOSOS/GRANDES IDOSOS, nos Concelhos Porto e 

Gondomar. 

 
Em 10 reuniões realizadas, participaram 125 Profissionais de 93 instituições 

dos 2 Concelhos. 

Local da reunião 93 Instituições com 125 Profissionais 
Presentes 

Horário 

CHP, HSA:  
Centro de Formação 

7 Instituições, 8 Profissionais 
CHP (4); ACES P.Oc. Carvalhosa (1); ACES P.Oc. Aldoar (1); ACES 
P.Oc. Carvalhido (1); ACES P.Or. Paranhos (1) ( que representa 
outras 4 colegas: Paranhos (1),  Bonfim (1) e Campanhã (2) 

 
6 Fevereiro 2013 

14h-16h 

CHP, HSA:  
Centro de Formação 

5 Instituições, 8 Profissionais 
CHP(4); ACES Gondomar (4): correspondendo a diversas USF 

 
8 Fevereiro 2013-

14h-16h 

 
ACES, URAP: 

Aldoar/Ramalde 
Porto 

11 Instituições, 14 Profissionais: 
CHPorto (2); URAP Aldoar/Ramalde (2); Segurança Social (2); 
JFregAldoar (1); JFreg Ramalde (1); Asas Ramalde (1); Exercito 
Salvação (1); CCD Latino Coelho (1); CParoquial Santíssimo 
Sacramento (1); Liga Amigos Serpa Pinto (1); CSSMartinho Aldoar 
(1). 

 
 

16 Maio2013 
14h-18h 

ACES, URAP:   
Aníbal Cunha  

Porto 

7 Instituições, 10 Profissionais: 
CHPorto (2); URAP Aníbal Cunha (1); ONS Boa Viagem (2); CSocial 
Vitoria (2); Lar S Martinho (1); CVermelha Portuguesa (1); 
JFreguesia Cedofeita. 

 
21Maio2013 

14h30m-16h30m 

Junta Freguesia  
Foz 

Porto 

9 Instituições, 13 Profissionais: 
CHPorto (2); JFreg Foz (1); JFreg Lordelo (3); JFreg Nevogilde (1); 
CSocial RDLeonor (1); CSocial Foz (1); Lar Rainha D Beatriz (1); 
Coração Amarelo (1); Vicentinas (1) 

 
18Junho2013 

14h30m-16h30m 

Junta Freguesia 
Paranhos 

Porto 

14 Instituições, 20 Profissionais: 
CHPorto (2); JFregParanhos (1); CSaude Paranhos (1); HSJoão (1); 
PSP (2); CSocialAreosa (2); Cruz vermelha (1); SCMisericordia 
Porto (1); CSocial Amial (1); Obra Diocesana (2); Médicos Mundo 
(1); Corpo e Alma SAD (2); Senior Campany Care (1); ANAP (2). 

 
19Junho2013 
9h30m-13h 

Junta Freguesia 
Campanhã 

Porto 

8 Instituições, 12 Profissionais: 
CHPorto (2); JFregCampanhã (1); CSaude Campanhã (2); CS 
NSCalvario (3); CS Lagarteiro Obra Diocesana (1); CS Cerco Obra 
Diocesana (1); CS Machado Vaz Obra Diocesana (1); CS SJoão 
Deus (1) 

 
25Junho2013 

14h30m-16h30m 

Junta Freguesia  
Sto Ildefonso 

Porto 

9 Instituições, 12Profissionais 
CHPorto (2); JFreg SIldefonso (1); JFreg Bonfim (1); CSocial 
Paroquial Sé (2); Liga profilaxia Social (1); PSP (2); Ass  Meus 
Amigos (1); Ajudaris (1); Lar O Bordão (1). 

 
28Junho2013 
14h30m- 17h 

Núcleo Rede Social, 
Gondomar 

11 Instituições, 16 Profissionais 
CHPorto (2); CMGondomar (1); ACES Gondomar (3); Acção Social 
Seg Social (1); SCMisericordia (1); CSocial Lomba (2); CSocial 
Soutelo (1); CSocial Valbom (2); CSocial Foz Sousa (1); Liga Amigos 
CSaude Foz Sousa (1); Anjos da Vida (SAD Priv) (1). 
 

 
10Julho2013 
14h30m- 17h 

UOI:  
Núcleo Rede Social, 
Porto: vertente dos 

Idosos 

12 Instituições, 12 Profissionais 
CHP (1); Sta C Misericordia Porto (1); Liga profilaxia Social (1); A 
Benefica (1); CSocial Antas (1); VIRIN (1); União de Freguesias: 

Cedofeita (1), S Nicolau (1), Sto Ildefonso (1), Foz (1) 

 
22Nov 2013 

9h30-13h 
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Todos os participantes nestas reuniões têm alguma atividade profissional ou voluntaria 

relacionada com o apoio/acompanhamento de pessoas idosas. 

 

Grande parte dos participantes manifesta a pertinência e necessidade de análise 

conjunta dos problemas relacionados com o plano de 

cuidados/apoio/acompanhamento, de pessoas idosas, particularmente quando estas 

perdem total ou parcialmente a sua autonomia. 

Parte significativa dos participantes reconhece a crescente dificuldade em satisfazer a 

totalidade das necessidades destes idosos, essencialmente quando os graus de 

incapacidade aumentam e não existe retaguarda familiar de apoio (ainda que 

complementar).  

É reconhecido que os SADs diurnos, 5dias semana, 4 serviços, mesmo com 2higienes 

diárias, são insuficientes para Idosos que necessitem de cuidados e vigilância 7 dias 

semana (período diurno). 

É reconhecido que os SADs diurnos, 7 dias semana, 4 serviços, mesmo com horários 

alargados entre 8h-20h, satisfazem necessidades de alguns idosos, mas continuam 

inadequados para os idosos que necessitam vigilância noturna, que residem sós ou 

com outros idosos/muito idosos total ou parcialmente incapazes, sem retaguarda 

familiar de apoio e sem recursos para assegurarem mensalidade de cuidador particular 

noturno. 

Há exemplos de situações de emergência social, para as quais, as instituições 

envolvidas depois de ativada a linha 144, não encontram resposta social disponível, 

levando o idoso em causa ao Serviço de Urgência dos Hospitais, por carência de outras 

medidas de proteção. 

Alguns apoios (nomeadamente companhia e vigilância) poderiam eventualmente ser 

assegurados por voluntários organizados a partir de instituições locais; Mas há 

referências a condicionalismos relativos aos custos com contratos de Seguros para 

esses voluntários, não havendo apoios financeiros por parte da Segurança Social para 

as anuidades desses Seguros. 

 

É considerado que em grande parte destas situações e perante a inadequação das 

medidas de proteção existentes, apenas a integração em lar pode satisfazer as 

necessidades identificadas; Tendo em conta que não tem sido possível obter por parte 

da Segurança Social, indicação de prestadores de cuidados ou Famílias de acolhimento 

credenciadas por esse organismo; e tendo em conta que os SADs são apenas diurnos e 

alguns com horários limitados. 

Quando a última resposta social compatível com os cuidados necessários, é um lar, é 

reconhecida a impossibilidade de aceder a qualquer vaga em IPSS/ oficial. Ficando 

então a integração do idoso totalmente dependente das quotas da Segurança Social. 

Há exemplos de pedidos de alargamento de Acordos de Cooperação junto da 

Segurança Social, nomeadamente para SADs, que aguardam 

cabimentação/deferimento há muitos meses. 
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Há exemplos de pedidos de intervenção do sistema de justiça, quer por necessidade 

de representante legal, quer por situações de violência/maus tratos, que se arrastam 

quer junto do Ministério Público, quer junto dos Tribunais, durante muitos meses e 

anos.  

 

A partir dos hospitais há a experiência de grandes dificuldades em identificar uma 

resposta possível para determinado doente; pelo facto de as mesmas responderem 

cada uma por si e não haver uma informação centralizada da capacidade disponível 

em determinado momento (obrigando a contactar N instituições existentes ou com 

influência em determinada área geográfica, até aceder aquela que possa ter uma vaga 

para os apoios solicitados, ou mesmo, para não obter qualquer sucesso nos pedidos 

efetuados); Isto acontece particularmente quando se procura vaga em “SAD”, “Centro 

Dia”, ou “Lar”, e ainda, quando se procura empréstimo de “ajudas técnicas” ou se 

solicita a intervenção do “Ministério Público”.  

 

É ainda reconhecido que a Rede Nacional Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 

apenas se constitui em resposta social temporária e apenas quando o idoso apresenta 

simultaneamente critérios clínicos; ou seja, a RNCCI apenas recebe um idoso havendo 

necessidade de cuidados de saúde diários e apenas durante o período estritamente 

necessário para aqueles cuidados (haja ou não problemas sociais associados). 

 

É então, genericamente, reconhecida a necessidade de uma Rede Nacional de 

Instituições Sociais (RNIS), dirigida a pessoas idosas e/ou incapacidades, com estrutura 

centralizada, que por sua vez coordene equipas locais operativas; Às 

estruturas/equipas da RNIS seriam enviadas todas as propostas necessárias, que 

depois de avaliadas obteriam a indicação da resposta adequada disponível. 

 

É ainda consensual a necessidade de “Comissões de Proteção de Idosos”, concelhias, 

de forma a acompanhar situações de potencial risco social. 

 

E ainda a integração da problemática jurídica dos idosos no âmbito do Tribunal de 

Família, no sentido de agilizar processos tão rápido quanto urgente. 

Foi generalizado o sentimento e consensual a necessidade de continuarmos a trabalhar e a 
refletir conjuntamente estas questões, de forma a encontrarmos processos comuns de 
articulação e delinearmos medidas complementares para o reconhecimento público das reais 
necessidades de pessoas idosas/muito idosas, quando perdem parcial ou totalmente a sua 
autonomia. 
Manifestada a vontade de: 

a) Voltarmos a reunir; 

b) Criar eventuais grelhas comuns de articulação; 

c) Fazer chegar aos organismos tutelares destes profissionais e de suas instituições, as 

sugestões que consensualmente e tecnicamente se considerem necessárias no 

conjunto das medidas de apoio a pessoas idosas e muito idosas com ou sem perda de 

autonomia. 
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CONCLUSÃO 

Este documento, que designamos como “Relatório final do Projeto “Seniores”, teve como 

objetivo sistematizar o conhecimento e as conclusões obtidas, avaliar o processo decorrido e 

ainda apresentar superiormente sugestões de continuidade. 

Concluído o documento, realçamos agora alguns aspetos significativos. 

A) Perfil dos (grandes) idosos internados no CHP, com necessidade de 

apoio na Organização do Plano de Continuidade de Cuidados (PCC): 
 Provêm dos Concelhos Porto e Gondomar; 

 São internados nos Serviços de Medicina Interna e Ortopedia; 

 Têm idades entre [80 e 100+] anos; 

 São maioritariamente mulheres; 

 Têm o 1º nível de escolaridades ou não têm instrução; 

 Exerceram profissões pouco diferenciadas (serviços, comercio, industria) ou não 

exerceram profissão remunerada (domesticas); 

 Apresentam rendimentos per-capita líquidos entre [100-500] € mensais; 

 Residem em habitação própria; em casa independente/fração horizontal; com 

razoáveis condições de habitabilidade (sendo que 10% residem em habitação social ou 

casa emprestada; 6% em casa de ilha ou parte de casa; 11% sem salubridade); 

 Residem apenas com cônjuge idoso ou residem sozinhos. 

 

B) Perfil dos PCCs (Planos de Continuidade de Cuidados) necessários: 
 Após um episódio de hospitalização, os (muito) idosos com situação social frágil, têm 

81% de probabilidades de verem agravado o seu nível de incapacidade/dependência 

anterior, sendo necessário refazer um novo PCC. 

 Antes da hospitalização: 44% eram autónomos, 41% semi-dependentes e 15% 

acamados/ totalmente dependentes; 

 Após o episódio de hospitalização: 97% ficam semi-dependentes ou 

acamados/totalmente dependentes, passando a necessitar de novos PCC; (apenas 3% 

continuam autónomos). 

 

 Os cuidados frequentemente mais necessários para após alta hospitalar são:  

a) AVDs (94%):preparação e administração refeições, via oral ou sonda nasogastrica; Higiene roupa, habitação e 

corporal no leito ou no WC, incluindo ainda  troca de fralda ou uso de sanita; Apoio marcha, mobilização; 

Compras e gestão orçamento; vigilância permanente da integridade física, diurna e/ou noturna. 

b) Saúde (92%): Gestão plano terapêutico; Cuidados pela RNCCI (fisioterapia, penso diário, aspiração 

secreções); penso não diário; vigiar algalia e/ou sonda; oxigeno-terapia/bipap; Vigilância pelo C. Saúde local. 

c) Económicos (28%): Ajudas técnicas (cama articulada, cadeira rodas, cadeira sanita, fraldas, andarilho, 

medicação); Pecuniários (para mensalidades de cuidadores contratados ou de Lares privados ou IPSSs). 
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d) Mudança de Alojamento (35%): Família natural; Família de acolhimento; Instituição temporária; 

Instituição definitiva. 

e) Intervenção Jurídica (3%): Nomeação tutor legal; Sinalização de negligência, maus tratos, exploração 

económica, abandono. 

f) Formação aos Cuidadores (8%): mobilização no leito; administração refeições via sonda; Gestão 

terapêutica. 

g) Informações significativas (25%); Equipamento Social; Direitos e Prestações Sociais. 

Em 65% dos casos foi possível viabilizar o PCC;  

Assim: 

 Os cuidados de AVDs necessários foram viabilizados em 88%; 

 Os cuidados de Saúde necessários foram viabilizados em 92%; 

 Os apoios económicos complementares necessários (para custear novas necessidades) 

foram viabilizados em 91%; 

 A formação aos cuidadores que dela necessitavam foi viabilizada em 100%; 

 A mudança de alojamento foi possível em 81%; 

 A sinalização de situações ao Ministério Público (suspeita de negligencia, nomeação de 

representante legal) foi possível em 100%;  

 O reforço do Empowerment (de doentes e familiares) pelo fornecimento de 

informações significativas foi possível em 100%. 

Em 35% dos casos não foi possível viabilizar os PCC necessários (no todo ou em parte); 

Assim:  

 Em 12% não foi possível viabilizar os cuidados em AVDs; 

 Em 8% não foi possível viabilizar os cuidados de Saúde; 

 Em 9% não foi possível viabilizar os apoios económicos; 

 Em 100% não foi possível obter resposta útil aos pedidos de intervenção do Ministério 

Publico. 

Os motivos mais frequentes são: 

 Ausência de família; 

 Insuficiência de recursos económicos (doentes e famílias) para assegurar novas 

despesas; 

 Ausência de resposta (em tempo útil) pelas instituições sociais do contexto geográfico 

do idoso; 

 Ausência de vaga (em tempo útil) em valências institucionais prestadoras de cuidados; 

 Inadequação das respostas existentes aos cuidados necessários; 

 Recusa do doente/família do plano do PCC considerado necessário pela equipa de 

saúde; 

 Falecimento do doente durante o processo de tratamento clinico e social (não 

concretização da alta hospitalar). 
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Os cuidados mais difíceis de viabilizar (ou de viabilizar em tempo útil) são: 

 A integração em família natural; 

 Os cuidados em AVDs no domicílio; 

 A integração em lar (IPSS ou Lucrativo); 

 A integração em família formal de acolhimento (não natural); 

 Admissão em Unidades/equipas da RNCCI; 

 Obtenção de apoios económicos eventuais ou regulares; 

 Resposta judicial/Ministério Publico; 

 Mudança de alojamento; 

 Companhia/vigilância noturna a idosos sozinhos; 

 Vigilância terapêutica diurna. 

 

C) Perfil da Participação das Famílias nos PCC: 
 As famílias colaboram em processos burocráticos e na concretização de contactos 

institucionais exteriores ao Hospital (66%); 

 Prestam cuidados efetivos (42%); 

 Assumem a totalidade dos cuidados sem necessidade de envolver outros cuidadores 

(14%); 

 Colaboram na organização de cuidados, mas necessitam de cuidados complementares 

(38%); 

 Colaboram na organização de cuidados, mas querem a institucionalização do idoso 

(RNCCI e/ou Lar) (38%); 

 Comparticipam economicamente para viabilização de apoios (24%); 

 Não há família (4%); 

 Não revelam vontade de colaborar no PCC (8%): colabora revoltada, demite-se de 

responsabilidade, ou abandona no hospital. 

 

D) Articulação com a Rede Social (formal e informal) na preparação dos 

PCCs: 

No processo de intervenção social (preparação dos PCC) em 117 grandes idosos internados:  

 Foram envolvidas 265 entidades (famílias, vizinhos/amigos, instituições); 

 Realizados 424 atos sociais (Entrevistas/Reuniões presenciais 48%; 

Entrevistas/Reuniões telefónicas 37%; Informações Sociais escritas 14%); (não 

consideramos neste estudo os atos sociais desenvolvidos na interação com os próprios idosos e com a equipa 

hospitalar); 

 Na preparação de cada PCC, são envolvidas em média 2 entidades e realizados em 

média [3-4] atos sociais. 

 As respostas das entidades/instituições locais, aos nossos pedidos de colaboração, 

nem sempre são positivas ou o são em tempo útil. 
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As “Respostas Negativa” ou “Não Respostas” correspondem a:  

i) Famílias: 7% (7 em 99);  

j) Vizinhos/Amigos: 11% (1 em 9). 

k) SADs (Serviços de AVDs no domicilio): 33% (11 em 33);  

l) Centros Dia: 27% (4 em 15); 

m) Lares IPSS: 50% (6 em 12);  

n) Lares quotas NIS Segurança Social: 33% (1 em 3); 

o) Ministério Público: 100% (3 em 3);  

p) Lares Lucrativos: 37% (10 em 27). 

 

E) Pontos de Vista de 125 profissionais que trabalham com pessoas 

(muito) idosas, em 93 Instituições nos Concelhos Porto e Gondomar  

 

 É salientada a ausência de apoios às famílias naturais, quer em legislação laboral, 

quer em incentivos económicos, de forma que estas possam ponderar cuidar dos 

seus idosos dependentes;  

 

 Há a experiência (a partir dos hospitais) de grandes dificuldades em identificar 

uma resposta possível para determinado doente: cada instituição responde por si 

e não há informação centralizada da capacidade disponível em determinado 

momento (obrigando a contactar N instituições existentes ou com influência em determinada área geográfica, 

até aceder aquela que possa ter uma vaga para os apoios solicitados, ou mesmo, para não obter qualquer sucesso 

nos pedidos efetuados); Isto acontece particularmente quando se procura vaga em SAD, 

Centro Dia, ou Lar, e ainda, quando se procura empréstimo de ajudas técnicas.  

 

 É reconhecido (consensualmente) que a Rede Nacional Cuidados Continuados 

Integrados (RNCCI) apenas se constitui em resposta social temporária e apenas 

quando o idoso apresenta simultaneamente critérios clínicos; ou seja, a RNCCI 

apenas recebe um idoso havendo necessidade de cuidados de saúde diários e 

apenas durante o período estritamente necessário para aqueles cuidados (haja ou 

não problemas sociais associados). 

 

 A integração em lar surge como a única resposta capaz de satisfazer 

continuadamente as necessidades identificadas, perante a inadequação de outras 

medidas de proteção existentes não tem sido possível obter por parte da Segurança Social indicação 

de Cuidadores ou Famílias de acolhimento credenciadas por esse organismo; e, os SADs são apenas diurnos e 

alguns com horários muito limitados). 

 Quando a última resposta social compatível com os cuidados necessários, é um lar, 

é reconhecida a impossibilidade de aceder a qualquer vaga em IPSS/ oficial, pois 

quando existe vaga, calculam a mensalidade baseada em referenciais sugeridos 

pela CNIS, impedindo que os idosos economicamente mais precários acedam a 

qualquer vaga em IPSS.  
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 Ficando então a integração do idoso totalmente condicionada pelas ínfimas quotas 

que a Segurança Social dispõe nas IPSSs. 

 

 Há exemplos de pedidos de intervenção do sistema de justiça, quer por 

necessidade de representante legal, quer por situações de violência/maus tratos, 

que se arrastam quer junto do Ministério Público, quer junto dos Tribunais, 

durante muitos meses e anos.  

 

 

 

F) RECOMENDAÇÕES:  

Este projeto (pelos resultados da pesquisa empírica e com o envolvimento/pontos de vista dos 125 Técnicos/Técnicos 

Superiores que desempenham a sua atividade profissional em 93 Instituições com serviços dirigidos a pessoas idosas) 

permite-nos recomendar o seguinte: 

 
 É urgente integrar na Legislação Laboral, Fiscal e da Segurança Social 

incentivos às famílias, de forma a permitir que cuidem dos seus idosos. 

 

 É ainda consensual a necessidade de Comissões de Proteção de Idosos, 

concelhias/locais, de forma a acompanhar situações de potencial risco 

social. 

 

 É reconhecida a necessidade de uma Rede Nacional de Instituições 

Sociais (RNIS), dirigida a pessoas idosas e/ou incapacitadas, com 

estrutura centralizada, que por sua vez coordene equipas locais 

operativas; Às estruturas/equipas da RNIS seriam enviadas/sinalizadas 

todas as propostas necessárias, que depois de avaliadas obteriam a 

indicação da resposta adequada disponível. Esta estrutura teria o 

conhecimento integral das necessidades a nível nacional e regional, em 

função do desenvolvimento demográfico e etário, estimulando e 

apoiando a criação de novas respostas em valências consideradas mais 

necessárias em cada contexto real e de acordo com orientações de 

organismos internacionais. 

 

 E é considerado necessário integrar a problemática jurídica dos idosos no 

âmbito do Tribunal de Família, no sentido de agilizar processos tão 

rápido quanto urgente. 

 

 Levar junto dos organismos de Tutela das Politicas Sociais as sugestões 

que consensualmente e tecnicamente se considerem necessárias no 

conjunto das medidas de apoio a pessoas idosas e muito idosas com ou 

sem perda de autonomia. 
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A Equipa do Projeto 

Este Projeto de Pesquisa decorreu no Âmbito do Serviço Social no CHPorto, com a colaboração 
do Serviço de Informação de Gestão (SIG) - designadamente da Dr.ª Ângela Félix. 

O grupo que o tornou possível foi constituído por 4 Assistentes Sociais: Filomena Baptista, Mª 
José Paiva, Mónica Rangel, Luísa Pires* 

 
*(Nota: A Luísa Pires na condição de Investigadora Principal e Responsável pelo Projeto:  

1) Elaborou o Protocolo Inicial e apresentou-o para autorização, à Comissão de 

Ética para a Saúde, ao Departamento Ensino, Formação e Investigação (DEFI) e 

ao Conselho de Administração do CHP;  

2) Assegurou a condução/coordenação dos trabalhos e o cumprimento do 

protocolo; 

3) Construiu os instrumentos técnicos e audiovisuais necessários em cada etapa 

do projeto; 

4) Participou na realização de todas as etapas da execução do mesmo; 

5) Estimulou, preparou e orientou as 10 reuniões com Profissionais de Instituições 

Locais que trabalham com Pessoas Idosas; 

6) Procedeu à construção de Base Excel de acordo com as variáveis da Observação 

empírica; efetuou o lançamento dos dados nesta Base Excel; e realizou o 

respetivo tratamento estatístico; 

7) Sistematizou as conclusões; 

8) Elaborou/redigiu este Relatório Final de Resultados; 

9) Apresenta este Relatório Final do Projeto ao Conselho de Administração do CHP 

e ao DEFI; 

10) Preparou  este Relatório Final para publicação.) 
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Resumo 

Um internamento Hospitalar em grandes idosos (com situação social vulnerável) 

potencia exponencialmente a probabilidade de agravamento dos graus de dependência 

anteriores, transitória ou definitivamente; 

Este agravamento da dependência de terceiros altera o quotidiano do idoso; torna 

insuficiente o plano anterior de cuidados; exige a reorganização, o reforço ou a 

substituição dos planos de continuidade de cuidados;  

A dificuldade na organização de novos planos de continuidade de cuidados aumenta: 

a) Na medida em que diminui o grau de autonomia física/Psicológica do idoso; 

b) Na medida em que aumentam os “custos financeiros” com novos 

cuidados/cuidadores; (perante os escalões de rendimentos muito precários); 

c) Em função da história de vida (escolaridade, profissão, família) de que resultou a 

situação social e familiar atual; (grande parte dos idosos residem sós); 

d) E por referencia à insuficiência e/ou inadequação e desarticulação de respostas 

sociais no contexto socioinstitucional geográfico de origem; (grande parte dos idosos 

necessitam de apoios institucionais, como complemento ou substituição da família). 

Esta realidade potencia: 

a) A descoincidência entre os Planos de Continuidade de Cuidados necessários e os 

possíveis; 

b) Eventuais intercorrências clínicas indesejáveis; 

c) O prolongamento dos internamentos hospitalares para além do tempo teoricamente 

considerado útil; 

d) A concretização de altas hospitalares com planos de cuidados mais precários; 

e) Reinternamentos hospitalares por consequências resultantes de cuidados 

insuficientes no domicílio de destino anterior. 

 

 

 

ANEXOS:  

 
Ver Casos “TIPO” de “Tipo 1” a “Tipo 13” 

 
Obs: Durante o ano Civil 2013 não foi identificado qualquer caso “Tipo 

14”no Universo da Intervenção Social no CHP 
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“Caso Tipo 1” 

Vive só, tem filhos, é semi-dependente 

 

 
 
 
 
 
 

Caracterização Social 

da situação 

(S. Cirurgia, Jan2013) 

 

Homem com 75, viúvo 
 
Residência: Ramalde, Porto 
 
Profissão: Serralheiro; foi emigrante na Alemanha no início do seu casamento, com a 
esposa. Regressaram cerca de 10 anos após, tendo trabalhado ainda em Portugal 
Rendimentos: 480 euros mensais de Reforma 
Despesas fixas: 250 euros 
Percapita líquido: 230 euros 
 
Escolaridade: Sabe ler e escrever 
Habitação: Moradia; propriedade do idoso, com condições razoáveis de salubridade e 
conservação 
 
Família: Vive só, é viúvo; tem 2 filhos emigrantes na Alemanha que visitam o pai em 
período de férias. O filho tem mau relacionamento com o pai. A filha tem melhor 
relacionamento. Ambos são casados e têm filhos, na Alemanha. 
Uma irmã que vive próximo visitava-o. 
 

 
 

 
 

Cuidados necessários 
anteriores ao 
internamento 

hospitalar 

 
Autonomia:  
Lúcido, tinha o apoio de uma empregada doméstica que faria as compras, limpeza da 
habitação e tratamento de roupas. Segundo os filhos aproveitava-se economicamente 
do pai. Tinha ainda apoio na alimentação por SAD do Centro Social de Lordelo 
 

Cuidados que necessitava:  
Preparação das refeições; higiene da habitação e das roupas; compras. 
Cuidados que recebia:  
Preparação das refeições; higiene da habitação e das roupas; compras 
Cuidadores anteriores:  
Empregada doméstica; SAD do Centro Social de Lordelo; visitas de uma irmã sua 
 

 
 
 
 
 

Cuidados necessários a 
partir deste episódio 

 
Autonomia:  
Totalmente dependente, cama/cadeirão, necessitando de ser estimulado na 
mobilização e nos auto-cuidados. Necessidade de vigilância e acompanhamento 
continuados, de administração da terapêutica. 
Plano necessário:  
Apoio e vigilância por terceiros que, na impossibilidade de serem os filhos/familiares 
teve de ser um Lar de Idosos logo após alta hospitalar 
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Modos de Articulação: 
Plano 

possível/viabilizado 

Plano viabilizado:  
Integração em Lar de Idosos, Lucrativo. 
 
Resposta familiar:  
Filhos regressam à Alemanha onde trabalham e têm as suas famílias; colaboram 
activamente no processo de integração em Lar, quer burocrático quer económico. 
Tipo de resposta familiar:  
Colaboram activamente no processo de integração em Lar, quer burocrático quer 
económico 
 
Entidades, Instituições envolvidas:  
Lares de Idosos Lucrativos 
Diligencias efectuadas:  
5 Articulação telefónica (5 Lares);  
2Entrevista estudo e orientação (filhos: estudo, fornecimento de informações e tomada 
de decisão). 
 

Coincidência entre 
Plano Necessário 

e 
Plano Viabilizado 

Coincidência PN e PP:  
Coincidência na totalidade. Filhos decidem o Lar e preparam a sua integração cessando 
a contratação da empregada doméstica e do apoio domiciliário pelo Centro Social de 
Lordelo. 
Irmã do utente fica de o visitar no Lar. 
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“Caso Tipo 2”  

Vive só, tem filhos e está totalmente dependente 

 

 
 
 
 

Caracterização Social 
da situação  

(Medicina A, Jan2013) 

 

 
Senhora com 82 anos 
 
Residência: Fanzeres, Gondomar; 
 
Profissão: Empregada domestica reformada. 
Rendimentos: 481€ mensais (reforma, sobrevivência e Compl. Dependência (1º grau); 
Despesas fixas: 400€ mensais (cuidadora, água e electricidade); 
Percapita líquido: 81€ mensais. 
 
Escolaridade: 4ª classe; 
Habitação: casa independente, r/c, própria, com condições de habitabilidade e com 
adaptações recentes á limitada mobilidade da doente. 
 
Família:  
Reside só;  
Tem apenas uma filha (casada, reformada, que cuida de netos crianças; genro também 
reformado; filha e genro foram funcionários da Segurança Social). 
A filha tem agregado familiar e fiscal autónomo (cuida de 2 netos crianças); 
A Filha reside em Gondomar. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuidados necessários 
anteriores ao 
internamento 

hospitalar 

 
Autonomia:   
A doente era semi-dependente; em casa ainda se mobilizava com canadianas e apoio 
de 3ªpessoa. Estava lúcida; passava o dia sentada. 
Cuidados que necessitava:  
Adaptação da casa, remoção de obstáculos à mobilização da doente no interior, com 
canadianas; 
Apoio na marcha (deitar e levantar do leito e da cadeira, no caminhar dentro de casa);  
Cuidados em AVDs; no uso de sanitários, higiene pessoal (usava fralda de noite pois 
ficava sozinha); 
Tratamento de roupa e higiene de casa; 
Confecção de refeições, vigilância no plano terapêutico. Acompanhamento a consultas. 
Companhia diurna e nocturna. 
Apoio económico para mensalidade de prestadora de cuidados. 
Cuidados que recebia:  
Dos apoios necessários, apenas não tinha companhia nocturna, e diurna apenas por 
alguns períodos intercalados. Tinha empregada contratada cerca de 3 h/dia (higiene 
pessoal, confecção de refeições e higiene de casa). A filha apoiava economicamente 
com 200€ mensais na mensalidade (de 300€). 
Cuidadores anteriores: 
Empregada particular contratada à hora (3hdia); 
Filha única (apoio económico e logístico). 
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Cuidados necessários a 
partir deste episódio 

 
Autonomia: 
Totalmente dependente, acamada com úlcera de pressão. 
Plano necessário: 
Penso diário, cama articulada, Reabilitação física e estimulo nos autos cuidados. Apoio 
nas AVDS (higiene pessoal, fraldas, prestador de cuidados permanente, vigilância 
terapêutica. 
Necessita integração em instituição temporária da RNCCI; 
Posteriormente de ser acolhida pela filha; 
Ou ser acolhida por instituição definitiva (tipo lar) IPSS ou Lucrativa. 
Necessita apoio económico da filha/genro para mensalidade de lar (Extras em IPSS, ou 
complemento de mensalidade em lar lucrativo). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modos de Articulação: 
Plano 

possível/viabilizado 

 
Plano viabilizado: 
RNCCI, para reabilitação física; 
Penso diário na Unidade da RNCCI;  
Após RNCCI, a Filha e Genro viabilizarão a sua integração em lar IPSS (a filha e genro 
trabalharam na Segurança Social) ou temporariamente em Lar Privado (com apoio 
económico destes familiares). 
Resposta familiar: 
Filha e genro não apresentam sensibilidade para receber a doente.  
Querem institucionalizar a doente; 
Necessita de apoios complementares (RNCCI e Lar IPSS). 
Tipo de resposta familiar: 
Colaboram activamente no processo burocrático de organização de cuidados e nos 
contactos exteriores para o efeito; 
Colaboram economicamente na viabilização de respostas sociais de cuidados. 
Entidades, Instituições envolvidas: 
Família: resposta positiva; 
RNCCI Media duração: Referenciação 10Jan, Ingresso 23Jan; (Resposta Positiva). 
Diligencias efectuadas: 
2 Articulações Telefónicas com família (entrevistas telefónicas de estudo e 
acompanhamento na organização do plano de cuidados; 
1 Informação social escrita à RNCCI; 
2 Entrevista presenciais de Orientação de família para diligencias (orientação para 
inscrição em lares IPSS e informação de listagem de lares privados mais económicos 
para eventual procura futura. 
 

Coincidência entre 
Plano Necessário 

e 
Plano Viabilizado 

Coincidência PN e PP:  
Coincidência parcial: 
A doente entrou na RNCCI; 
Não se concretizou o acolhimento definitivo:  

a) A família não a recebe, quer institucionalizar a idosa; 
b) O Lar será necessário apenas após alta da RNCCI (família informada a 

propósito). 
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“Caso Tipo 3” 

Vive só, não tem filhos, autónoma 

 

 
 
 
 
 
 

Caracterização Social 
da situação 

 
(S. Gastrenterologia, 

Out2013) 

 

 
Senhora, 80 anos, solteira 
 
Residência: Sto Ildefonso, Porto 
 
Profissão: Modista/Costureira c/p 
Rendimentos: 344€ (Reforma e CSI) 
Despesas fixas: 50€ (Renda de quarto 50€, Alimentação SAD gratuita) 
Percapita líquido: 294€ Mensais 
 
Escolaridade: 4º ano 
Habitação: Quarto arrendado 
 
Família:  
Tem apenas sobrinhos sem relacionamento entre si. (6 irmãos falecidos. A doente foi 
casada aos 16 anos, casamento não consumado e que terá sido anulado pela Igreja 
Católica, sendo assim solteira e sem filhos) 
 

 
 

Cuidados necessários 
anteriores ao 
internamento 

hospitalar 

 
 
Autonomia:  
Autónoma; caminhava, tomava as suas decisões, fazia as suas compras, ia ao café (…); 
Não cuidava da higiene do quarto, e não cozinhava. 
 

Cuidados que necessitava:  
Alimentação e higiene do quarto e roupa 
 
Cuidados que recebia:  
Alimentação do SAD Local 
 
Cuidadores anteriores:  
Sem cuidadores; apenas recebia refeição do almoço do SAD local. 
 

 
Cuidados necessários a 

partir deste episódio 

 
Autonomia:  
Continua com a autonomia anterior 
 
Plano necessário: 
A idosa necessitaria de ser integrada em lar (critério: sem qualquer retaguarda familiar) 
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Modos de Articulação: 
Plano 

possível/viabilizado 

 
 
Plano viabilizado 
Volta ao quarto anterior, com SAD local em alimentação 
 
Resposta familiar: 
Sobrinha alega falta de tempo e temperamento difícil da idosa 
 
Tipo de resposta familiar: 
Não colabora 
 
Entidades, Instituições envolvidas: 
SAD Local 
 
Diligencias efectuadas: 
1 Entrevista com doente (de estudo e orientação) 
1 Articulação telefónica com vizinha (Senhoria) 
2 Articulação telefónica com SAD local (organização de cuidados) 
 

 
Coincidência entre 
Plano Necessário 

e 
Plano Viabilizado 

 

 
Coincidência PN e PP:  
Sim, em Parte:  
A doente volta ao domicílio anterior com SAD local em alimentação;  
Mas atendendo ao seu isolamento social e á perda progressiva de capacidade de 
autogestão, necessitaria de ser integrada em lar, o que a própria recusa. 
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“Caso Tipo 4” 

Vive só, não tem filhos, é semi-dependente 

 

 
 
 
 

Caracterização Social 

da situação 

(S. Medicina, Fevereiro 2013) 

 

 
Senhora de 82 anos, viúva 
 
Residência: Ramalde – Porto 
 

Profissão: reformada por invalidez. 
Rendimentos: 500€ (reforma e sobrevivência) 
Despesas fixas: 210€ (50 renda; 100 Apoio Domiciliário; água e luz 60 euros). 
Percapita líquido: 290€ 
 
Escolaridade: 4º ano 
Habitação:  
Andar/moradia de tipo 1, arrendada, com boas condições mas com escadas de acesso. 
 
Família:  
Vive só; 
A doente é viúva e não tem filhos, nem família. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuidados necessários 
anteriores ao 
internamento 

hospitalar 

 
Autonomia: 
Doente invisual, orientada no tempo e no espaço, semi-dependente, com necessidade 
de apoio para alimentação (confecção das refeições) e tratamento de roupas. 
 

Cuidados que necessitava:  
Alimentação e tratamento de roupas 
 
Cuidados que recebia:  
Alimentação do Centro Social local 
 
Cuidadores anteriores:  
SAD 
 

 
 
 
 
 

Cuidados necessários a 
partir deste episódio 

 
Autonomia:  
Doente orientada no tempo e no espaço mas totalmente dependente com necessidade 
de apoio para todas as AVD`s: confecção e administração da alimentação, gestão do 
regime terapêutico, mobilização, tratamento de roupas, higiene pessoal e 
companhia/vigilância de manutenção da integridade física; gestão do orçamento. 
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Plano necessário:  
Institucionalização da doente: Lar IPSS 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modos de Articulação: 
Plano 

possível/viabilizado 

 
Plano viabilizado: 
 Visita Domiciliária juntamente com a polícia de proximidade e com a colega do ASAS 
para levantamento de documentação, bens e dinheiro da doente; contactos com lar 
privado com vista á integração da doente. 
Resposta familiar:  
Sem família 
Tipo de resposta familiar: Sem família/Não se aplica 
 
Entidades, Instituições envolvidas:  
CSocial ASAS de Ramalde; Lar Privado; Polícia de Proximidade. 
Diligencias efectuadas:  
3 Contactos telefónicos (2 para o C. Social e 1 para a policia de proximidade);  
2 Entrevistas (com a vizinha da doente para estudo social e elaboração do diagnóstico 
social); 
 1 Deslocação domiciliária (para levantamento de bens e dinheiro da doente). 
 

Coincidência entre 
Plano Necessário 

e 
Plano Viabilizado 

 
Coincidência PN e PP:  
Total coincidência entre o plano necessário e o plano viabilizado:  
Integração em lar privado com mensalidade assegurada pela doente 
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“Caso Tipo 5” 

Vive só, não tem filhos, é acamada, totalmente dependente 

 

 
 
 
 
 
 
 

Caracterização Social 
da situação 

 
(S. Medicina, Junho2013) 

 

 
Senhora, 91 anos, viúva 
 
Residência: Miragaia, Porto 
 
Profissão: Empregada domestica a dias 
Rendimentos: 470€ mensais (reforma, CSI e Complemento por Dependência) 
Despesas fixas: 350 
Percapita líquido: 120 
 
Escolaridade: Não sabe ler nem escrever 
Habitação: t/2, r/c, arrendada, prédio recuperado. 
 
Família:  
Reside só; 
Viúva há cerca de 50 anos;  
Teve um filho único, solteiro e sem filhos; Este filho, que coabitava com a idosa, faleceu 
em 2012 com doença oncológica. 
A única referência afectiva da idosa é o Centro Social local, que frequenta há cerca de 
15 anos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuidados necessários 
anteriores ao 
internamento 

hospitalar 

 
Autonomia:   
A doente antes deste internamento era fisicamente autónoma; Levantava-se da cama 
sozinha, fazia a sua higiene básica; ainda caminhava: saia de casa para fazer algumas 
compras (historia de quedas nocturnas frequentes em casa);  
Frequentava o Centro Social Local, para onde se deslocava a pé, mas acompanhada por 
funcionaria do Centro. 
 

Cuidados que necessitava:  
Apoio no banho, alimentação e higiene de casa e roupa e vigilância terapêutica. 
 
Cuidados que recebia:  
Apoio no Banho, em compras, alimentação e controlo plano terapêutico os 7 dias 
semana; higiene de casa e roupa; acompanhamento nos percursos, 5 dias semana, 
entre casa e Centro Social. 
 
Cuidadores anteriores: 
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Centro social, fundamentalmente 5 dias semana. Uma vizinha vigilância fins-de-
semana, alimentação simples confeccionada pela própria. 
 

 
 
 
 
 

Cuidados necessários a 
partir deste episódio 

 
 
Autonomia: 
A doente está mais debilitada, perdeu o andar, está algo baralhada. 
 
Plano necessário: 
Acompanhamento e vigilância, diurno e nocturno. Gestão programa terapêutico. 
Cuidados globais em AVDs.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Modos de Articulação: 
Plano 

possível/viabilizado 

 
Plano viabilizado: 
Inicialmente, a doente, desejava voltar a sua casa; à medida que foi recuperando a 
lucidez, já compreendia a impossibilidade de ficar sozinha em casa durante as noites e 
fins-de-semana. Passou a concordar com a sua integração em lar. 
Foi integrada em Lar IPSS, em quotas da Segurança Social;  
Informação Social enviada ao Ministério Público, com informação de psiquiatria a 
declarar a dificuldade que a doente, de momento, apresentava em tomar decisões a 
seu favor. 
Resposta familiar: 
Não há qualquer familiar 
Tipo de resposta familiar: 
Sem familiares 
Entidades, Instituições envolvidas: 
Centro Social local 
NIS da Segurança Social 
Ministério Público 
Diligencias efectuadas: 
5 Entrevistas (acolhimento) com doente; 
3 Reuniões com a Equipa e Centro Social, decorridas no CHP; 
4 Informações sociais escritas (com Segurança Social e Ministério Publico); 
4 Contactos telefónicos (Segurança Social e Centro Social) 
 

 
Coincidência entre 
Plano Necessário 

e 
Plano Viabilizado 

 
Coincidência PN e PP:  
Sim: a idosa é integrada em IPSS: quotas da Segurança Social; 
Mas com protelamento de 60 dias além do tempo de internamento hospitalar: tempo 
em que aguardou a indicação de vaga em lar, pela Segurança Social. 
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“Caso Tipo 6” 

Vive em casal, tem filhos e é semi-dependente 

 

 
 
 
 
 
 
 

Caracterização Social 

da situação 

(S. Fisiatria, Janeiro de 2013) 

 

 
Homem de 89 anos, casado 
 
Residência: Rio Tinto, Gondomar 

 
Profissão: Garageiro reformado 
Rendimentos: 605€ mensais (Reformas do casal) 
Despesas fixas: 165€ mensais (valor aproximado) 
Percapita líquido: 220€ 
 
Escolaridade: 4 anos 
Habitação:  
Alugada, 1º andar, sem elevador, casa de banho com banheira. Boas condições de 
salubridade e de conservação 
 
Família:  
Vive com a esposa, de 85 anos, doméstica. O casal tem um filho casado, a viver em Rio 
Tinto. Tem dois netos estudantes. O filho é muito ocupado profissionalmente 
(engenheiro). A nora apoia o casal de idosos (Psicóloga) 
 

 
 

Cuidados necessários 
anteriores ao 
internamento 

hospitalar 

 
Autonomia: 
 Deambulava com andarilho; a esposa apoiava na higiene pessoal, preparação de 
refeições; frequentava Centro de Dia; início de quadro demencial. 
 

Cuidados que necessitava:  
Apoio na marcha; higiene pessoal e habitação; preparação de refeições; compras; 
supervisão e socialização/estimulação em Centro de Dia. 
 
Cuidados que recebia:  
Todos os enunciados anteriormente 
 
Cuidadores anteriores:  
Esposa e Centro de Dia 
 

 
Cuidados necessários a 

partir deste episódio 

 
Autonomia:  
Agravamento da sua autonomia – funcionalmente totalmente dependente; estado 
mental confusional, com flutuações de consciência; marcha com ajuda de 3ª pessoa. 
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Plano necessário:  
Reabilitação em Unidade de Cuidados Continuados de Média Duração e Reabilitação. 
 
 

 
 
Modos de Articulação: 

Plano 
possível/viabilizado 

 
Plano viabilizado:  
Integração em Unidade de Média Duração e Reabilitação 
 
Resposta familiar:  
Apoio da esposa, nora, netos e filho (menos tempo disponível) 
Tipo de resposta familiar:  
Enquanto na Unidade – apoio afectivo; visitas.  
Disponibilidade para apoiar no domicílio mantendo o Centro de Dia.  
Não havendo evolução significativa, integração em Lar de Idosos ou contratação de 
Prestadora de Cuidados. 
 
Entidades, Instituições envolvidas:  
Equipa de Gestão de Altas; Centro de Dia; Lar de Idosos. 
 
Diligencias efectuadas:  
2 Entrevistas com família (estudo sócio familiar e informações direitos/prestações 
sociais; informação sobre equipamentos sociais residenciais);  
1 Informação social escrita (Referenciação à RNCCI).  
 

 
Coincidência entre 
Plano Necessário 

e 
Plano Viabilizado 

 
Coincidência PN e PP:  
Coincidência na totalidade:  
Doente admitido na RNCCI – UMDR: 56 dias entre a referenciação e o ingresso. 
Filho e nora ficam de avaliar a melhor orientação após o período de reabilitação na 
Unidade de Média Duração.  
Ficam de nos contactar caso necessitem. 
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“Caso Tipo 7” 

Vive em casal, tem filhos, é acamado, totalmente dependente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterização Social 
da situação  

 
(S. Medicina, Out2013) 

 

 
Homem, 89 anos, casado 
 
Residência: Zona Histórica, Porto. 
 
Profissão: Enfermeiro. 
Rendimentos: 700€ (2 reformas e complementos solidários para idosos). 
Despesas fixas: 245€ (Renda habitação, Mensalidade SAD, água e electricidade). 
Percapita líquido: 227€ mensais. 
 
Escolaridade: Bacharelato (?) (enfermeiro sem licenciatura). 
Habitação: 2º andar, T/3, sem elevador, arrendado em prédio antigo. 
 
Família: Reside com cônjuge idoso (83 anos), autónomo mas com patologias 
osteoarticulares;  
O Casal tem 3 filhos adultos, com agregados familiares e economias domesticas 
autónomas: 
1 Filho com escolaridade básica, casado e activo “segurança” e reside na região Lisboa e 
Vale do Tejo; 
1 Filho licenciado, casado, aposentado do sistema de ensino, reside no Porto (outra 
freguesia), tem 1 filho adulto; 
1 Filha, licenciada, solteira, activa, empresa pública serviços administrativos, reside na 
Freguesia dos Pais, tem um filho menor a cargo. 
 

 
 

 
Cuidados necessários 

anteriores ao 
internamento 

hospitalar 

 
Autonomia:  
Acamado, confuso, agitado. 
 

Cuidados que necessitava:  
Cuidados em todas as AVDs e vigilância do plano terapêutico e da integridade física. 
 
Cuidados que recebia:  
Recebia cuidados de higiene 1v/dia, 5 dias semana, pelo Centro Social local; higiene 
pessoal 1v/dia, fins-de-semana, por cuidadora particular com custos assegurados pela 
esposa. Alimentação, vigilância e outras tarefas domésticas, asseguradas 
permanentemente pela esposa. Quando o doente cai da cama (agitado), ou quando é 
necessário vir ao SU no CHP, algum dos filhos é chamado, mas nem sempre têm 
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disponibilidade/disposição, para responder positivamente ao pedido da Mãe. 
 
Cuidadores anteriores: 
Esposa de 83 anos, Centro Social, cuidadora particular nos fins-de-semana. 
 

 
 
 
Cuidados necessários a 
partir deste episódio 

 

 
Autonomia:  
Continua totalmente dependente nas AVDs;  
Continua confuso, sem colaboração nas transferências entre cama e cadeirão.  
 
Plano necessário: 
Necessário maior apoio dos filhos nos cuidados, para libertar a esposa idosa desta 
responsabilidade; 
Esposa sente-se exausta e quer muito internar o doente em lar (já que não tem critérios 
para RNCCI e julga não contar com os filhos para o efeito); 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modos de Articulação: 
Plano 

possível/viabilizado 

 
Plano viabilizado: 
Doente volta a casa com apoio da esposa e de Centro Social reforçado: higiene pessoal 
2v/dia, dias úteis, alimentação para o casal 5 dias úteis;  
Filha responsabilizada por apoiar a Mãe nos cuidados ao Pai, nos fins-de-semana.  
 
Resposta familiar: 
A esposa assume a responsabilidade da organização dos cuidados e vigilância; 
Os filhos demitem-se e passam toda a responsabilidade para a Mãe e Centro Social e 
Estado. 
 
Tipo de resposta familiar: 
2 Filhos não se envolvem na situação (quer em cuidados, quer economicamente);  
1 Filha diz colaborar apenas em aspectos logísticos e contactos exteriores para viabilizar 
cuidados; mas não colabora em cuidados efectivos nem economicamente; 
 
Entidades, Instituições envolvidas: 
Esposa, 2 filhos, Centro Social local 
 
Diligencias efectuadas: 
3 Reuniões Familiares 
1 Articulação Telefónica com Instituição Local. 
 

 
Coincidência entre 
Plano Necessário 

e 
Plano Viabilizado 

 
Coincidência PN e PP:  
Sim, em parte: 
Foi viabilizado o alargamento do apoio institucional diário em AVDs; 
Não foi possível o envolvimento mais efectivo dos filhos no plano de cuidados: nem em 
cuidados efectivos ao doente, nem no apoio económico para viabilização de integração 
em lar (já que através do NIS não haveria critérios de prioridade) 
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“Caso Tipo 8” 

Vive em casal, não tem filhos, autónomo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterização Social 
da situação  

 
(S. Medicina, Out. 2013) 

 

 
Homem, 89 anos, casado 
 
Residência: Rio Tinto, Gondomar 
 
Profissão: Industrial c/p 
 
Rendimentos: 1.540€ mensais (reforma doente 240€; reforma esposa 1.300€) 
Despesas fixas: 100€ (água, electricidade, medicação) 
 
Percapita líquido: 720€ mensais 
 
Escolaridade: 3º ciclo 
Habitação: Andar de moradia, T/2, próprio, Boas Condições Habitabilidade, com 
degraus de acesso 
 
Família:  
Casal sem filhos;  
Esposa com 85 anos, enfermeira reformada, autónoma;  
4 Irmãos com idades entre os 80 e 90 anos, reformados (1 medico, 1 industrial); 
 Vários sobrinhos adultos.  
Todos com bom relacionamento entre si. 
 

 
 
 
 

 
Cuidados necessários 

anteriores ao 
internamento 

hospitalar 

 
Autonomia:   
D. Alzheimer, mas caminhava (com vigilância), e recebia alguns cuidados da esposa em 
AVDs; 
 

Cuidados que necessitava:  
Vigilância e companhia; ajuda na higiene pessoal, alimentação, roupa e gestão 
terapêutica. 
 
Cuidados que recebia: recebia apoio em AVDs; alimentava-se pela sua mão, caminhava 
e ainda vinha à rua para pequenos passeios, acompanhado da esposa. 
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Cuidadores anteriores: 
Apenas a esposa. O casal tinha já apoio de empregada de limpeza algumas horas 
semana. 
 
 
 

 
 

 
 

Cuidados necessários a 
partir deste episódio 

 
 
Autonomia: 
Totalmente dependente e acamado, alterna Cama/Cadeirão/Cadeira de Rodas, mas 
sendo necessárias 2 pessoas para efectuarem a transferência, pois não faz carga nos 
membros inferiores. 
 
Plano necessário: 
Todas as AVDs anteriores e ainda administração de alimentação via oral (com alguma 
recusa) e higiene na cama, fralda. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modos de Articulação: 
Plano 

possível/viabilizado 

 
Plano viabilizado: 
Viabilizado SAD por IPSS e orientação para médico de família para acompanhamento; 
Não reúne critérios para Complemento por Dependência. 
 
Resposta familiar: 
Positiva. Esposa muito empenhada em organizar todos os cuidados em casa. Não têm 
filhos e diz não poder contar com apoios efectivos de irmãos, cunhados ou sobrinhos, 
embora tenham todos bom relacionamento entre si. A esposa coloca a hipótese de, em 
futuro médio, ambos entrarem em lar, para o que terão capacidade económica para 
custear a mensalidade. Por agora pretende voltar a casa. 
 
Tipo de resposta familiar: 
Esposa prestação efectiva de cuidados e vigilância;  
Sobrinhos apoios logísticos e processos burocráticos. 
 
Entidades, Instituições envolvidas: 
Centro Social (SAD em higiene pessoal 2v/dia); 
(Da reavaliação da situação após alta, constatamos que a esposa desistiu do SAD, porque uma sobrinha se 
disponibilizou para apoiar diariamente 2vdia, na higiene pessoal. Também tem 1hdia, 5dias semana um 
técnico fisiatra para fisioterapia passiva, pois o doente ainda não faz carga). 
 

Diligencias efectuadas: 
1 Entrevista com família (estudo e orientação) 
2 Articulação telefónica com família/instituição (envolvimento de sobrinha e 
viabilização de SAD e reavaliação da situação após alta hospitalar) 
 

 
Coincidência entre 
Plano Necessário 

e 
Plano Viabilizado 

 

 
 
Coincidência PN e PP:  
Coincidência na totalidade:  
Garantido SAD (que a esposa abdicou);   
Domicílio com apoio da esposa e de sobrinha e técnico de Fisiatra (tendo em conta as 
preferências da esposa); 
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“Caso Tipo 9 ” 

Vive em Casal, sem filhos, semi-dependente 

 

 
 
 
 
 
 

Caracterização Social 

da situação  

(S. Medicina, Nov.2013) 

 

 
Senhora com 85 anos, casada 
 
Residência: Massarelos, Porto 
 

Profissão: Domestica (sem contribuições para Segurança Social) 

Rendimentos: Reforma do Marido 712 €; Complemento de Cônjuge 36,80 euros.  

Despesas fixas: Habitação 146 €; Eletricidade 56,37 €; água 6,15€;SAD e Cuidadora 
Particular 400 euros. 

Percapita líquido: 69,64€ 
 

Escolaridade: 4 

Habitação: Apartamento T/2 em Habitação Social 
 

Família:  
Vive com o marido 
A única filha faleceu 
Sem retaguarda familiar. 
 

 
 

Cuidados necessários 
anteriores ao 
internamento 

hospitalar 

 

Autonomia:  
A doente era autónoma e cuidava do marido totalmente dependente. 
 

Cuidados que necessitava: 
 Não necessitava de apoio 
 

Cuidados que recebia:  
Não recebia apoio 
 

Cuidadores anteriores: 
 Não tinha cuidador. 
 

 
 
Cuidados necessários 

 

Autonomia: 
A doente necessita de apoio para algumas AVD`s: confecção da alimentação, higiene 
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a partir deste 
episódio 

pessoal diária de domingo a domingo, tratamento de roupas, limpeza do domicílio, 
gestão do regime terapêutico e apoio para marcha. 
 

Plano necessário:   
Dado que o marido é totalmente dependente e a doente necessita de apoio em 
algumas AVDs; 
Propõe-se Integração em lar para doente e marido. 

 
 
 
 
 

 
 

Modos de 
Articulação: Plano 

possível/viabilizado 

 

 
Plano viabilizado:  
Integração temporária em lar IPSS.  
 

Resposta familiar:  
Não tem família; 
Pessoas amigas colaboraram na recolha dos elementos para se formalizar o pedido de 
integração em lar. 

Tipo de resposta familiar:  
Pessoas amigas colaboraram no processo burocrático e contactos institucionais 
exteriores 
 

Entidades, Instituições envolvidas:  
Pessoas Amigas do Casal 
RNCCI 
IPSS-CATI (Acolhimento temporário/Continuado). 
 

Diligencias efectuadas:    
2 Entrevistas com a doente e as amigas; 
3 Articulações telefónicas (2com IPSS (CATI); 1 com RNCCI); 
2 Articulações escritas (referenciação à RNCCI e 1 referenciação à IPSS (CATI) para 
integração em lar IPSS. 
 

 
Coincidência entre 
Plano Necessário 

e 
Plano Viabilizado 

 

Coincidência PN e PP:  
Total coincidência entre o plano necessário e o plano viabilizado:  
A doente esteve 6 dias internada a aguardar resposta favorável da RNCCI-UC 
(desistindo deste processo para entrar em lar); 
 
Doente e Marido são integrados em lar IPSS temporário (com processo a decorrer para 
integração em equipamento continuado, pelo NIS Segurança Social); 
 
A doente esteve 3dias internada a aguardar resposta/integração em Lar temporário. 
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“Caso Tipo 10 ” 

Vive em casal, não tem filhos, é acamada grande dependente 

 

 
 
 
 
 

Caracterização Social 

da situação 

(S. Medicina, Jan.2013) 

 

 
Senhora com 86 anos, casada 
 
Residência: Lordelo Ouro, Porto 
 
Profissão: Empregada Fabril, reformada 
 
Rendimentos: da idosa 254 €+97,70 (Ref. e C. Dependência); Marido 274,79 € 
(Reforma); 
Despesas fixas: 267,96€ (habit. 60.80€, luz 30.58€, água 8.58€, fraldas 35€, SAD 133€; 
Percapita líquido: 179,26 €; 
 
Escolaridade: 4ªclasse; 
Habitação: Habitação Social, T/ 2; 
 
Família: vive com o marido, teve um filho que faleceu, a doente não tem irmãos uma 
vez que também já faleceram, sem qualquer retaguarda familiar. 
 

 
 

Cuidados necessários 
anteriores ao 
internamento 

hospitalar 

 
Autonomia:  
A doente era semi-dependente. 
 

Cuidados que necessitava:  
Apoio para alimentação e higiene pessoal, tratamento de roupa, Limpeza do domicílio, 
gestão do regime terapêutico. 
 
Cuidados que recebia:  
Apoio domiciliário para alimentação, higiene pessoal 3 vezes por semana e tratamento 
de roupa 
 
Cuidadores anteriores:  
Marido e SAD. 
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Cuidados necessários 
a partir deste 

episódio 

Autonomia:  
A doente está totalmente dependente necessita de apoio para todas as AVD`s: 
alimentação, higiene pessoal diária de domingo a domingo, tratamento de roupas e 
vigilância 24 horas por perigo de queda e períodos de desorientação espácio-temporal. 
 
Plano necessário:  
Integração em lar. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Modos de 
Articulação: Plano 

possível/viabilizado 

 
 
Plano viabilizado:  
Integração em lar IPSS.  
 
Resposta familiar:  
O marido colaborou na organização dos cuidados mas quer institucionalização. 
 
Tipo de resposta familiar:  
O marido colaborou no processo burocrático e contactos institucionais exteriores 
 
Entidades, Instituições envolvidas:  
ISS-IP resposta positiva para integração em lar IPSS. 
 
Diligencias efectuadas:    
 2 Entrevistas com o marido da doente; 
4 Articulações telefónicas (SAD 1; NIS Seg. Social 1; Lar IPSS 1; Marido da doente 1); 
1 Articulação escrita ao NIS; 
1 Serviço Externo (Lar na Trofa): integração da doente no lar. 
 

 

Coincidência entre 
Plano Necessário 

e 
Plano Viabilizado 

 
Coincidência PN e PP:  
Total coincidência entre o plano necessário e o plano viabilizado:  
Obtida resposta da Segurança Social e integração em ERPI (Equipamento residencial 
para Pessoas Idosas);  
Mas esteve 45 dias internada, além do tempo clinicamente necessário (a aguardar 
resposta e vaga em lar). 
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“Caso Tipo 11”  

Vive com filho, e é semi-dependente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterização Social 
da situação 

 
(S .Medicina, Jan2012) 

 

 
Homem, 77 anos, viúvo 
 
Residência: Ramalde, Porto. 
 
Profissão: Empregado em Fabrica de Borracha. 
 
Rendimentos: Reforma e sobrevivência 595 € mensais. 
Despesas fixas: 100 euros para água, electricidade e medicação. 
Percapita líquido: 495€ (reforma e sobrevivência). 
 
Escolaridade: 4ª classe. 
Habitação: Casa tipo ilha, t/2, r/c, com WC e 2 cozinhas, e terreno próprio, com 

razoável conservação, mas com precária higiene. 

 
Família:  
viúvo e reside com 1 filho solteiro. 
O filho coabitante é solteiro sem filhos, trabalhou como servente da C. Civil, está 
reformado por doença; e apenas partilha a mm casa do doente, fazendo vidas 
completamente autónomas; 
Tem outro filho residente em Gaia (divorciado, a viver em União de facto, 
desempregado sem subsidio desemprego, trabalhou como o Pai, em Fabrica de 
Borracha que encerrou actividade);  
Este filho (de Gaia), não mostra vontade para apoiar nos cuidados ao doente (quer na 
casa do doente, quer recebendo-o em sua própria casa), apenas colabora em processo 
burocrático para obtenção de apoios.    
 

 
 

 
Cuidados necessários 

anteriores ao 
internamento 

 
Autonomia:  
O doente era autónomo, até 2 dias antes. Ainda saia para fazer a refeição do 
almoço em restaurante próximo (5€), mas trazia a sopa para o seu jantar em casa. 
O próprio lavava a sua roupa na máquina. Ainda vinha a consultas no HSA de 
autocarro e sozinho. 
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hospitalar Cuidados que necessitava:  
Higiene de casa e acompanhamento em H. Dia de Hematologia (transfusões de sangue 
regulares) 
 
Cuidados que recebia:  
Acompanhado no H. Dia Hematologia HSA: transfusões de sangue; deslocava-se ao 
Hospital sozinho e em autocarro. Era autónomo nas AVDs 
 
Cuidadores anteriores: Não tinha necessidade. 
 

 
 
 
 
 
Cuidados necessários a 

partir deste episódio 

 
 
Autonomia:  
Semi-dependente: Muito fragilizado; lúcido, alimenta-se pela sua mão.  
 
Plano necessário:  
Plano de reabilitação física;  
Necessita integração temporária na RNCCI. 
Higiene profunda inicial da casa; 
Execução de todas as AVDs domésticas e pessoais.  
Apoio na marcha. 
Apoio na higiene pessoal. 
Tratamento de roupa e higiene continuada da casa; 
Confecção de refeições e vigilância do plano terapêutico; 
Acompanhamento a consultas; 
Transporte para consultas; 
 

 
 

 
 

Modos de Articulação: 
Plano 

possível/viabilizado 

 
Plano viabilizado:  
O doente aceita recuperação fisiátrica em unidade da RNCCI. 
 Diz que não quer SAD. Quer voltar a ser autónomo. 
 
Resposta familiar:  
O filho coabitante não compareceu no Hospital.  
O filho de Gaia colaborou burocraticamente, mas não pode receber o doente, nem 
acompanhá-lo no domicílio do próprio. 
Tipo de resposta familiar:  
Colabora no processo burocrático 
Não colabora economicamente para qualquer solução; 
Não colabora na prestação de cuidados. Pretendem apoios institucionais. 
 
Entidades, Instituições envolvidas:  
Família: resposta negativa para cuidados;  
Família: resposta positiva em processos burocráticos; 
RNCCI, Convalescença: Ref. 24Jan,agudizou UCIM, volta a MA, ref RNCCI 20Fev e 
Ingresso Valongo 5Março; Resposta positiva 
 
Diligencias efectuadas:  
1 Informação social à RNCCI;  
2 Entrevistas presenciais com o doente (estudo e informação); 
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2 Entrevistas presenciais com família: neta e filho (sensibilização para cuidados e 
orientação para procedimentos burocráticos) 
 

 
Coincidência entre 
Plano Necessário 

e 
Plano Viabilizado 

 
Coincidência PN e PP:  
Coincidência parcial: 
Doente foi transferido para UCIM, aguardava ingresso na RNCCI, U. Convalescença; 
Nova referenciação à RNCCI e aguardou 13 dias pelo ingresso. 
Filho e sobrinha não aceitam cuidar após RNCCI. 
SAD apenas a activar após alta da RNCCI. 
 

 

“Caso Tipo 12” 

Vive com irmã e cunhado e é totalmente dependente 

 
 
 
 
 
 
 

Caracterização Social 
da situação 

 
(S. Medicina, Jan2013) 

 

 
Senhora, 78 anos, solteira 
 
Residência: Ramalde, Porto. 
 
Profissão: Modista conta própria, em casa. 
Rendimentos: Reforma e CSI da doente, reformas da irmã e cunhado: 1400€ mensais.  
Despesas fixas: 150€ (água, luz, medicação); 150 (mensalidade da Prestadora de 
cuidados da irmã, 1v/dia)) 
Percapita líquido: 366€. 
 
Escolaridade: 4ªClasse. 
Habitação: Casa independente, de família, r/c, sem degraus, T/2, tem humidade. 
   
Família: 
 1 Irmã, com quem coabita.  
A irmã de 84 anos é casada e totalmente dependente de 3ªpessoa.  
O cunhado com 81 anos, reformado da PSP, apoia nos cuidados à esposa. 
Este casal não tem filhos. 
1 Irmã com 92 anos, viúva, em Castelo de Paiva, com Alzheimer; 
Uma sobrinha, casada, em Castelo de Paiva, que se desempregou para cuidar da Mãe 
com Alzheimer. 
1 Prima no Porto, que reside noutra freguesia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuidados necessários 

 
Autonomia:   
Era completamente autónoma e era a cuidadora principal da irmã coabitante. 
Cuidados que necessitava:  
Para si não necessitava de cuidados. 
Necessitava de apoios para a irmã: higiene pessoal. Mobilidade da irmã entre cama e 
cadeira; 
Cuidados que recebia:  
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anteriores ao 
internamento 

hospitalar 

Era autónoma. 
Para a irmã: recebia apenas apoio do cunhado, na companhia e vigilância e 
transferências da irmã entre cama e cadeira; 
Para a irmã: recebia apoio de uma senhora contratada para apoio no banho diário, 
1v/dia. 
Recebiam a visita e companhia frequente da Prima; 
A prima apoiava em processos burocráticos e por vezes na higiene da irmã doente. 
Cuidadores anteriores: 
A doente não tinha cuidadores. 
A irmã recebia cuidados da doente, do marido, de prestadora de cuidados contratada e 
de prima (esporadicamente). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuidados necessários a 
partir deste episódio 

 
Autonomia: 
Totalmente dependente, lúcida, acamada, muito fragilizada. Não aguenta vir para 
cadeirão. 
Plano necessário: 
Todos os cuidados em AVDs (alimentação, higiene pessoal, roupa); 
Vigilância terapêutica em doente oncológica terminal (mas sem critérios para U. C. 
Paliativos);  
No caso de regressar a casa: 
Cama articulada; 
Apoio económico para Prestadora permanente de Cuidados;  
SAD local, 2v/dia em higiene pessoal e ainda alimentação e tratamento roupa; 
Ou 
Acolhimento por Lar IPSS; 
Apoio económico para Lar Lucrativo, na ausência de vaga em IPSS;  
E 
Futura ponderação de potenciais sintomas para referenciação a U. C. Paliativos. 
 Requerer Complemento por Dependência. 

 
 

 
 
 

Modos de Articulação: 
Plano 

possível/viabilizado 

 
Plano viabilizado:  
Cuidados em AVDs (higiene e alimentação); 
Cuidados na vigilância terapêutica (fase paliativa com sintomas controlados); 
Cama articulada emprestada por pessoas conhecidas da família; 
 
Resposta familiar: 
Cunhado queria RNCCI, não há critérios; 
Colabora na organização dos cuidados mas necessita de apoios complementares no 
domicílio; 
 
Tipo de resposta familiar: 
Participa no processo burocrático e contactos institucionais. 
 
Entidades, Instituições envolvidas:  
Família: Cunhado coabitante, com resposta positiva; 
Amigos: Enf.ª reformada amiga de família, com resposta positiva na vigilância 
terapêutica; 
SADs, com 3 respostas negativas e 1 positiva (CSocial); 
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Diligencias efectuadas: 
3 Entrevistas presenciais com doente/cunhado/amiga; 
6 Articulações telefónicas com instituições locais, SADS; 
 

Coincidência entre 
Plano Necessário 

e 
Plano Viabilizado 

 
Coincidência PN e PP:  
Sim Parcialmente:  
Viabilizados cuidados informais e institucionais; 
Doente faleceu no Hospital 
 

 

 

 

Caso Tipo 13” 

Sem-abrigo; viúvo, reformado, semi-dependente 

 

 
 
 
 
 
 
 

Caracterização Social 

da situação 

(S. Medicina, Maio 2013) 

 

 
Homem de 78anos, viúvo 
 
 
Residência: Sem Abrigo 
 
Profissão: reformado 
 
Rendimentos: 370€ 
Despesas fixas: 160€ 
 
Percapita líquido: 255€ 
 
Escolaridade: 4º 
 
Habitação: Habitação social tipo 2 
 
Família:  
Vivia com companheira, tem uma filha de um relacionamento anterior mas não 
mantém contacto com ela; tem duas irmãs com quem mantém contacto esporádico e 
chegou a viver temporariamente em casa de uma das irmãs. Tem também uma 
sobrinha. 
 

 
 

Cuidados necessários 
anteriores ao 
internamento 

 
Autonomia: O doente era totalmente autónomo. 
 

Cuidados que necessitava: Não necessitava de cuidados. 
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hospitalar Cuidados que recebia: Não tinha apoio. 
 
Cuidadores anteriores: Não Tinha Cuidador. 
 

 
 

 
 

Cuidados necessários a 
partir deste episódio 

 
 
Autonomia: O doente necessita de gestão do regime terapêutico. 
 
Plano necessário: O doente necessita de alojamento, medicação, gestão do regime 
terapêutico, tratamento de roupas e alimentação. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modos de Articulação: 
Plano 

possível/viabilizado 

 

Plano viabilizado:  
Obtido apoio para medicação; 
Contratualizado alojamento em Hospedaria inicialmente pelo período de 1 mês (com 
apoio económico de tia);  
Acordado com o C. Social a frequência do Centro de dia, a gestão do regime 
terapêutico, refeições e o tratamento de roupas.  
 

Resposta familiar:  
A irmã emprestou 100 euros ao doente para pagamento do alojamento (pensão), foi 
elaborado um acordo escrito no qual o doente se comprometeu a pagar mensalmente 
15 euros até perfazer os 100 emprestados. A tia da companheira entregou no hospital a 
roupa do doente bem como a sua documentação.  
 

Tipo de resposta familiar:  
A companheira demitiu-se; a irmã colaborou economicamente na viabilização do plano 
de cuidados.   
 

Entidades, Instituições envolvidas:  
A família resposta positiva; Centro Social resposta positiva frequência do Centro de Dia, 
gestão do regime terapêutico, alimentação e tratamento de roupas; pensão: resposta 
positiva, disponibilização de quarto; IPSS para a saúde: resposta positiva apoio em 
medicação. 
 

Diligencias efectuadas:  
2 Articulações telefónicas com hospedaria (viabilização de vaga e preço);   
 1 Articulação telefónica com tia do doente;  
2 Articulações telefónicas com a irmã; 
1 Articulação escrita com a lPSS de apoio em medicação e com a família; 
2 Articulações telefónicas com Centro Social/CDia. 
 

Coincidência entre 
Plano Necessário 

e 
Plano Viabilizado 

 

Coincidência PN e PP:  
Total coincidência:  
Viabilizado alojamento, medicação e frequência de Centro de Dia.  
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