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Missão

Caminho

	 	 Desentendam	o	tempo
	 	 que	a	vida	aqui	não	esmorece,

o	sol	floresce.
	
Velhos	e	mais	novos	ultrapassaram
as	sombras	ao	hino	da	alegria,
para	que	a	vida	lhes	sorria.
	

	 A	imortalidade	não	existe
	 com	a	dádiva	de	todos	os	mortais.
	 A	gratidão	é	o	beijo	sem	palavras

que	se	dizem	com	o	olhar.
	
Há	sempre	sinais	que	se	podem	dar
e	gestos	perpétuos.
	
Bem	hajam.

	
	 Inês	Guerreiro
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  “A Segurança Social tem procurado agir em complementaridade, 
acentuando a importância da adaptação dos cuidados de saúde

com os cuidados de apoio social”, Dra. Sofia Rasgado, ISS

O que significa este novo modelo de cuidados continuados 
integrados?
Os cuidados continuados integrados pretendem a disponibiliza-
ção de cuidados de forma contínua, sem interrupções, a pessoas 
vulneráveis, em situação de dependência e com múltiplas neces-
sidades. Permitem ainda elaborar diagnósticos mais adequados, 
porque são mais informados e completos.
Este modelo constitui um novo nível intermédio de cuidados de 
saúde e apoio social, comprometendo iniciativas de cooperação in-
tersectoriais, entre prestadores do sector público, privado e social.

Em que medida intervém a Segurança Social neste modelo?
O conceito de cuidados continuados integrados para além da perspec-
tiva da pessoa/ família, procura também a integração organizacional e 
por essa razão tem implicações ao nível da gestão e orientação dos 
serviços. A Segurança Social tem procurado agir em complementari-
dade, acentuando a importância da adaptação dos cuidados de saúde 
com os cuidados de apoio social e sublinhando o objectivo da presta-
ção de um serviço de qualidade, não só adequado às reais neces-
sidades das pessoas, mas também às suas expectativas e exigências.
Por outro lado, a intervenção da Segurança Social surge como 
inovadora no que respeita ao modelo de financiamento preconi-   
zado pela RNCCI, quanto ao pagamento referente ao apoio social.
Enquanto o internamento em unidades de convalescença e em 
unidades de cuidados paliativos não tem custos para o utente, nos 
casos de internamento em unidades de média e de longa duração, 
os custos relativos aos cuidados de apoio social são calculados de 
acordo com a capacidade económica de cada utente e família. O 
direito à saúde é tratado de modo distinto do direito ao apoio social. 

Reabilitar a pessoa em todos
os domínios da sua vivência

A visão e intervenção da Segurança Social na construção
e implementação da RNCCI e seu contributo na continuidade
e humanização dos cuidados prestados à pessoa

Ideias

O Modelo de Financiamento Directo à Família (FDF) é um modelo cen-
trado nos beneficiários e no princípio da diferenciação positiva, através 
do qual se define a atribuição de uma contribuição, maior ou menor, 
em função do serviço prestado, do conhecimento da realidade social e 
económica do indivíduo e do seu contexto familiar. O FDF procura uma 
protecção social mais justa, mais sustentada e mais eficaz.

Qual o papel e metas da Segurança Social na reabilitação da 
pessoa?
A reabilitação da pessoa procura maximizar a autonomia e inde-
pendência do indivíduo em todos os aspectos da sua vivência, o que 
apenas se torna possível através de uma verdadeira integração de 
cuidados em que diversos profissionais de saúde, de comportamen-
to, de ambiente, de serviço social, entre outros, criam as sinergias 
necessárias à recuperação em função da patologia que o fragilizou, 

Ideias
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biopsicossocial. Aos profissionais, cabe conhecer os doentes, 
melhor que conhecem as doenças. 
A abordagem humanista, que reconhece os direitos humanos 
das pessoas baseia-se nos princípios de independência, par-
ticipação, dignidade, assistência e auto-realização; desenvolve 
a intervenção, muito para além, da resposta às necessidades. 
Acreditamos que esta caminhada para a cultura de humanização 
afectará definitivamente todo o Sistema.

A RNCCI tem vindo a revelar novas realidades e problemas 
sociais, forçando o debate e a busca de novas abordagens. 
Quais os principais problemas e desafios da Segurança Social 
neste domínio?
Em Portugal continua a subsistir um modelo misto de solidariedade 
na velhice e na dependência. Embora em processo de mutação 
progressiva, a rede informal, ancorada na família ou vizinhança, 
continua activa. A rede formal, baseada essencialmente nos apoios 
público-privados, pecuniários e/ou em espécie, desenvolvidos 
através das Rede de Serviços e Equipamentos, têm vindo paulati-
namente a reforçar não só a capacidade instalada, como os meios 
físicos, técnicos e humanos de apoio.

garantindo, na medida do possível, os ganhos necessários ao res-
tabelecimento da auto-estima e continuação da sua vida quotidiana. 
Apesar de ainda vivenciarmos uma cultura de medicalização da 
velhice e da dependência a Segurança Social entende a reabilita-
ção da pessoa em contexto, como um ser social, que desenvolve 
um conjunto de actividades e comportamentos que influenciam o 
seu estado de saúde e a sua qualidade de vida. Acreditamos que 
o sucesso do processo de reabilitação depende da articulação es-
treita com a família e com a rede de suporte informal. 

Diz-se frequentemente que a RNCCI deve contribuir para a 
humanização dos cuidados de saúde… 
A humanização entende a prestação de cuidados centrados na pes-
soa, pela definição de planos de cuidados individuais, observando 
aquilo que as pessoas ainda podem fazer e menos as suas incapaci-
dades e partindo das suas perspectivas, experiências e expectativas.
Os profissionais da RNCCI valorizam e tentam compreender o 
contexto e as condicionantes do doente, e devem ainda estar 
disponíveis para discutir “matérias” fora do âmbito tradicional 
de um modelo biomédico e procurar apoiar e promover as com-
petências do doente e dos seus cuidadores, numa perspectiva 

Ideias

O desafio está na complementaridade da intervenção pública com 
as diferentes formas de solidariedade, nomeadamente, familiares, 
organizações de voluntários e outros recursos sociais. No contexto 
nacional, as políticas públicas de apoio à família, as medidas de 
conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, no futuro 
terão que ser equacionados e aprofundados. 
A continuidade de uma estratégia, assente na rede formal e informal 
não pode excluir a questão de apoio aos cuidadores e da inclusão 
social de todos os intervenientes neste sistema de cuidados.

Os Cuidados Continuados Integrados pressupõem um tra-
balho multidisciplinar, de parcerias e partilha de informa-
ção e competências. Que balanço faz deste diálogo e tra-
balho conjunto?
Em virtude do grande desafio que a RNCCI gerou, rapidamente se 
compreendeu que os pilares fundamentais das equipas interdiscipli-
nares, são as relações interpessoais, organizacionais e institucionais. 
Trabalhar em rede representa uma mudança significativa face à tradi-
cional fragmentação, tanto ao nível da gestão como da prestação de 
cuidados, impondo o desenvolvimento de novas competências. 
O trabalho na RNCCI tem como premissa que nenhuma disci-
plina por si só pode responder completamente às necessidades 
de cuidados de pessoas dependentes e em situação de vulne-
rabilidade. E ainda o compromisso de integrar o utente/família 
na equipa de intervenção, como elemento actuante, passando 
a ter um maior papel na definição dos seus objectivos, nas de-
cisões e na avaliação. 

A RNCCI “força” as instituições e profissionais a olhar para a 
pessoa e a personalizar a intervenção. Para além dos ganhos 
em saúde, qual o impacto esperado desta visão na sociedade?
Ao centrarmo-nos na pessoa integral, aspiramos uma sociedade, 
que recusa a segregação pela idade, pelo género, pelas capaci-
dades ou incapacidades, mas promove o direito ao conhecimento 
e reconhecimento da pessoa, da singularidade do seu percurso, da 
sua história e do seu projecto.
O desafio das políticas sociais e de saúde é olhar a pessoa de 
forma sistémica e conseguir criar programas e respostas menos 
generalistas, mais adaptadas às especificidades.

Com o aumento da esperança média de vida e envelhecimento 
da população a RNCCI revela-se também um instrumento de 
sensibilização e educação para uma velhice com dignidade e 
qualidade de vida. Qual tem sido a intervenção da Segurança 
Social neste processo?
A política social tem um papel fundamental na melhoria das 
condições de vida dos cidadãos em geral e em particular da po-
pulação idosa, através da promoção da transformação da ima- 

gem social da velhice, respeitando e encarando os mais velhos 
como cidadãos com direitos e deveres. Derrubar os preconceitos 
actuais e as atitudes discriminatórias e valorizar, promover e dig-
nificar este tempo de vida é também o nosso papel.
As medidas desenvolvidas no nosso país, na óptica do mainstream-
ing das questões do envelhecimento, visam, nomeadamente, a 
participação activa dos mais idosos na sociedade; o acesso e per-
manência dos idosos no mundo laboral; a criação de um sistema 
de aprendizagem ao longo da vida e promoção do envelhecimento 
activo; a adequação das respostas e esquemas de protecção social 
às mutações demográficas e sociais; a promoção da solidariedade 
intergeracional; a promoção de uma vida mais autónoma e de maior 
qualidade; o alargamento da rede de equipamentos e serviços de 
apoio e integração a comunidades de pertença.
Uma das principais funções do Estado é garantir a dignidade das 
pessoas através de políticas públicas concretizadas em redes de 
serviços capazes de assegurar os seus direitos fundamentais. 

Entrevista concedida por: Vanda Santos e Sofia Rasgado
Instituto da Segurança Social, IP, Departamento de Desenvolvimento 
Social, Unidade de Promoção de Autonomia

  “Acreditamos que esta caminhada para a cultura de humanização afectará definitivamente todo o Sistema.”
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Conceitos

Formar em rede
Tendo presente que a Rede Nacional de Cuidados Continuados In-
tegrados (RNCCI) pretende implementar um modelo de prestação 
de cuidados centrados nas necessidades do cidadão e do utente, 
subjacente a um modelo biopsicossocial, assumem particular im-
portância os processos de trabalho realizados num contexto de 
gestão da qualidade alargado a toda a unidade de internamento/ 
equipa que presta cuidados.
Assim, ter um Plano individual de Intervenção (PII) para cada utente 
que reúne um conjunto de problemas, objectivos e intervenções, 
na sequência de uma avaliação multidimensional (diagnóstico de 
funções físicas, cognitivas, emocionais e sociais) é mandatário em 
Cuidados Continuados Integrados.
Facto que implica a intervenção de uma equipa interdisciplinar 
onde os profissionais das várias vertentes, interagem entre si de 
uma forma planeada e organizada ao longo das fases de traba-
lho: avaliação, planificação e intervenção. De salientar, ainda, 
que a participação da pessoa dependente e da sua família, tam-
bém, são essenciais para se alcançarem resultados eficazes.
Atenta a esta realidade, que envolve uma nova filosofia de cui-
dar com implicações na cultura das organizações, considerou a 
UMCCI pertinente promover formação direccionada, nesta primeira 
fase, para as unidades de internamento da RNCCI.

Formação realizada
Entre Setembro de 2009 e Março de 2010 foram realizadas várias 
acções de formação, nas capitais de distrito do país onde, para 
além dos objectivos visados, inerentes à própria formação, se pro-
curou juntar numa lógica de proximidade as unidades de interna-
mento da mesma zona geográfica.
Esta formação foi direccionada para a direcção técnica e para, 
pelo menos, um representante profissional das seguintes áreas 
profissionais: medicina, enfermagem, psicologia, terapias de rea- 
bilitação (fisioterapia, fala, ocupacional…) e de serviço social.
Participaram nestas acções 106 entidades de internamento, 
das 5 regiões de saúde, o que totaliza cerca de 460 profis-
sionais dos vários perfis profissionais em conformidade com 
o gráfico seguinte:

Relativamente à avaliação efectuada pelos formandos (baseado na 
análise dos 343 questionários preenchidos) salientam-se, através 
dos gráficos seguintes, os resultados relativos aos aspectos mais 
relevantes directamente relacionados com a actividade profissional:

• Adequação dos objectivos e conteúdos face à actividade pro-
fissional desenvolvida e às expectativas pessoais;
• Os objectivos foram atingidos.

Da análise dos formadores, que ministraram esta formação, foram 
detectados no terreno alguns constrangimentos nomeadamente:

• A baixa percentagem de dirigentes e de representantes de alguns 
perfis profissionais que frequentaram estas acções de formação;
• Dificuldades relativas à realização de reuniões semanais com 
equipa interdisciplinar;
• Constrangimento na construção de um PII em 48 horas, aten-
dendo à dificuldade de proceder a algumas avaliações neste 
espaço temporal.

Mais formação para o futuro
Considerando este domínio de importância vital a UMCCI tem rei-
terado, nos últimos anos, o PII como uma das áreas prioritárias a con-
cretizar nos planos de formação a apresentar, pelas várias instituições 
candidatas, a financiamento no âmbito do Programa Operacional do 
Potencial Humano (POPH) a desenvolver no contexto de cada região.
Assim, em complemento a eventuais iniciativas das ARS, nas 
várias regiões, pretende a UMCCI promover mais acções dando 
continuidade à formação já efectuada, no contexto das unidades 
de internamento, e iniciando a formação direccionada para as 
Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI). 

Helena Gomes, UMCCI

Plano Individual de Intervenção

Intervir e prestar cuidados centrados nas necessidades da pessoa
implica a intervenção de uma equipa multidisciplinar capaz de trabalhar
de forma planeada e organizada nas diferentes fases do processo
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Conceitos

Um instrumento
integrado de trabalho

A implementação deste novo nível de cuidados – os Cuidados Con-
tinuados Integrados – tem exigido um maior desenvolvimento de um 
modelo holístico de abordagem do Utente, um modelo não só cen-
trado na doença mas nas várias vertentes que compõem a pessoa, 
indo ao encontro, também da definição de Saúde (segundo a OMS): 
“Saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, 
espiritual e social e não apenas a ausência de doença ou enfermi-
dade.” No Decreto-Lei n-º 101/2006 é identificado um dos principais 
instrumentos para conseguir trabalhar com base nesta abordagem 
– O Plano Individual de Intervenção.
Na LNostrum o Plano Individual de Intervenção, denominado de PII, 
é utilizado desde o inicio da actividade de prestação de Cuidados 
Continuados Integrados, no entanto com necessidade de alterações 
ao longo do tempo com vista a uma melhor eficácia e eficiência na 

sua aplicação. Temos, neste momento, um procedimento que define 
a metodologia interna de elaboração dos PII’s (quem faz, quando faz, 
o que faz, qual o suporte documental) e um impresso que serve de 
suporte documental ao registo do plano. Este impresso conduz ao 
registo das seguintes informações: identificação do utente; tipologia 
em que está internado; identificação do gestor de caso; datas de 
admissão e de previsão de alta; principal motivo de internamento; 
escalas aplicadas (Barthel, Braden e MIF); expectativas do utente 
e família; problemas; objectivos/metas e prazos; actividades e inter-
venções; responsáveis e ainda um espaço para a avaliação do cum-
primento dos objectivos. É importante, ainda, identificar pontos fortes 
que ajudem e facilitem a implementação do plano. 
A elaboração do PII é efectuada até 48h após a admissão do utente 
na Unidade, em reunião da equipa multidisciplinar com, pelo menos, a 

presença dos seguintes grupos profissionais: 
médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente 
social e, em alguns casos, dietista. Esta re-
união realiza-se depois de cada profissional 
ter tido contacto com o utente e família e ter 
realizado a sua avaliação individual. Os ou-
tros profissionais (psicólogo, terapeuta ocupa-
cional, terapeuta da fala e animadora sócio- 
-cultural) irão intervir em função da avaliação 
da equipa presente no PII inicial. Nesta re-
união as diferentes perspectivas profissionais 
são integradas, através do trabalho em equi-
pa, em prol da melhor qualidade de prestação 
de cuidados e dos interesses e necessidades 
do Utente, sendo então, definido o 1º Plano In-
dividual de Intervenção do Utente. O PII será 
revisto e avaliado, com uma periodicidade 
adequada a cada tipologia ou sempre que a 
evolução do utente o justifique.
Para exemplificar a implementação do PII na 
LNostrum e as vantagens da sua aplicação, 
apresenta-se um caso real e recente. 
O Sr. CC, admitido na Unidade de Cuida-
dos Continuados Integrados na Tipologia de 

Média Duração, foi avaliado individualmente pelos profissionais. Na 
reunião de elaboração do PII estiveram presentes: médico, enfer-
meiro, fisioterapeuta, assistente social e dietista. Foram identificados 
os seguintes problemas e registados no PII: dependência total em 
AVD’s, síndrome de imobilidade, risco de úlceras de pressão, pertur-
bações da mastigação/deglutição, risco de desnutrição, alterações 
da capacidade de comunicação (afasia de expressão), não adesão 
aos tratamentos por comportamentos agressivos, baixos rendimen-
tos e como ponto forte identificou-se um bom suporte familiar mas 
sem capacidade de prestar o apoio necessário ao utente naquela 
fase. Em resumo, o Sr. CC era um utente totalmente prostrado, aca-
mado e só reactivo a estímulos dolorosos. Nas escalas preconizadas 
os valores eram os seguintes: Barthel: 5, Braden: 9 e MIF: 30.

Objectivos realistas
Na definição do PII a equipa multidisciplinar definiu objectivos realis-
tas, mensuráveis e com prazos curtos para os problemas apresenta-
dos, bem como foram definidas intervenções e actividades por forma 
a atingir os objectivos, foram também identificadas as expectativas 
da família. Na mesma reunião foi ainda identificada a necessidade 
de intervenção dos seguintes profissionais: terapeuta da fala, tera-
peuta ocupacional e psicóloga, aos quais foi comunicado o PII defini-
do, o pedido de intervenção e a solicitação de presença na próxima 
avaliação do PII. 
Este Plano Individual de Intervenção, depois de elaborado pela 
equipa, foi apresentado e discutido com a família do Sr. CC, em 
reunião com a presença da equipa que o definiu e ainda a psicólo-
ga. Nesta altura foi identificado um novo problema – exaustão 
emocional dos cuidadores, provocada por uma outra situação de 
doença grave com um membro da família – que iria interferir com 
a evolução do tratamento do utente. Desta forma, foi efectuada 
uma revisão ao PII para introdução deste problema, respectivos 
objectivos e intervenções.
De uma forma geral as intervenções realizadas no utente foram as 
seguintes: ajuste da medicação; adaptação do regime alimentar; inter-
venções da equipa de reabilitação a vários níveis (tratamentos de fisiote-
rapia, terapia ocupacional, terapia da fala); acompanhamento psicológi-
co do utente e família; intervenções da equipa de enfermagem. Do ponto 
de vista social, inicialmente estava previsto a integração em lar, pois a 
situação de grande dependência não permitia o retorno ao domicílio. 
Durante o internamento, o PII foi revisto mais 2 vezes, como forma 
de avaliar o trabalho desenvolvido pela equipa e a evolução, a 
diferentes níveis, do utente. Destas revisões surgiram a definição 
de novos objectivos em função das já diferentes necessidades do 
utente (que evidenciou melhoras muito significativas): alimenta-se 
de forma independente, faz transferências com ajuda parcial, está 
mais comunicativo e reactivo (mais colaborante com a equipa) e 
revela maior aceitação às intervenções. 

Perto do momento da alta, houve necessidade de novamente rever 
o PII, na sequência da ocorrência de um óbito no núcleo familiar o 
que implicou uma nova avaliação pela equipa multidisciplinar e a 
definição de novos objectivos. Foi necessário providenciar apoio ao 
luto desta família, de forma a facilitar o retorno ao domicilio, e efec-
tuar um pedido de prorrogação do prazo de internamento que pos-
sibilitasse a reorganização familiar.
Decorridos 3 meses e meio, o Sr. CC teve alta para o domicílio com 
apoio familiar e apoio domiciliário para os cuidados de higiene e fi-
sioterapia de manutenção. O Sr. CC desloca-se em cadeira de ro-
das, alternando com períodos de marcha em andarilho, encontra-se 
mais comunicativo e interactivo em contexto social, alimenta-se de 
forma independente, necessita de supervisão nas transferências e 
ajuda parcial no banho e para se vestir e despir. Relativamente às 
escalas, Barthel: 40, Braden: 20 e MIF: 56.
Apesar da importância inegável do PII, é também de referir que 
existem alguns constrangimentos na implementação e revisão 
do mesmo, nomeadamente, a gestão do tempo necessário face à 
evolução do estado do utente e o trabalho diário de cada profissional, 
famílias pouco colaborantes ou inexistentes e expectativas desa- 
dequadas do utente e/ou família.
Em conclusão, e com base no já descrito, a Equipa Multidisciplinar da 
LNostrum entende que a implementação do Plano Individual de Inter-
venção possui inúmeras vantagens, entre elas: trata-se de uma me-
todologia de trabalho integrado e por objectivos; possibilita uma visão 
global do utente; possibilita uma avaliação em conjunto dos resulta-
dos das intervenções de cada um na evolução do utente; possibilita 
uma melhor percepção do real estado do utente; possibilita um maior 
envolvimento da família e do utente no processo de reabilitação e na 
tomada de decisão promovendo um aumento da responsabilização e 
possibilita a partilha de informação entre os profissionais aumentando 
o espírito de equipa, o nível de confiança e a comunicação interna. 

Cristina Mendonça, Direcção, Equipa Multidisciplinar, LNostrum

Plano Individual de Intervenção
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Objectivos

Implementação da Rede

 Uma Rede para todos
de Norte a Sul

A RNCCI destina-se a pessoas que devido às suas limitações funcio-
nais para o desempenho das actividades de vida diária, necessitam de 
ajuda e suporte na reabilitação ou manutenção, por período temporal 
variável e de acordo com as suas necessidades. 
Os serviços disponibilizados visam ajudar as pessoas a tornarem-se o 
mais autónomas possível e, para isso, integram uma gama de profis-
sionais que garantam suporte físico e social, em ambiente adequado.
Os processos de avaliação e critérios de admissão dos utentes estão 
definidos, visando garantir a acessibilidade e a equidade.
Quanto ao tipo de respostas disponíveis, estas podem ser em regime 
de internamento, ambulatório ou apoio domiciliário, ou seja, as mais 
adequadas às necessidades de cada utente.
O modelo dos Cuidados Continuados Integrados em Portugal assenta 
em dois pilares fundamentais: a integração no Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) e no Sistema de Protecção Social. Os Cuidados Con-
tinuados Integrados respondem aos perfis dos “novos doentes” que 
são cada vez mais envelhecidos, com patologias crónicas que tendem 
para a incapacidade, para a evolução prolongada e para a dependên-
cia. Mas o suporte da RNCCI não se esgota nestes dois Ministérios; 
a sua implementação territorial exige a participação de todas as insti-

tuições privadas e de solidariedade social e ainda das autarquias, que 
no âmbito geográfico da residência do doente possam prestar serviços 
comunitários de proximidade.
Ao nível de planeamento estratégico regional, as Administrações Re-
gionais de Saúde (ARS) e os Centros Distritais de Solidariedade e Se-
gurança Social (CDSS) são determinantes na decisão e no apoio ao 
investimento, no acompanhamento da implementação e na avaliação 
dos resultados. É um modelo descentralizado que se pretende comple-
mentar e articulado com os cuidados de saúde primários e hospitala-
res, através de respostas diferenciadas que respondam às diferentes 
patologias e às diferentes situações de dependência presentes. 
Assim, encontramos tipologias de respostas que visam responder a 
realidades distintas, maximizando a eficácia.
Haverá doentes na fase pós aguda, na sequência imediata do inter-
namento hospitalar em que a saúde deverá ter uma responsabilidade 
total de continuidade de cuidados, Estes cuidados, a que chamamos 
de Convalescença, assentam numa reabilitação intensiva das capaci-
dades funcionais afectadas pela fase da doença aguda. Se se prevê 
uma reabilitação mais demorada, muitas vezes já sem esperança de 
total recuperação e tão só de adaptação à incapacidade e promoção 

da autonomia, o utente deverá reaprender a ser autónomo, nas 
chamadas unidades de Média Duração e Reabilitação. Nas tipologias 
previstas enquadra-se também a Longa Duração e Manutenção: para 
situações de demências e grandes dependências de doentes que ne-
cessitam de uma estabilização da sua doença. 
Através destes serviços são ainda internados por período pré definido, 
os utentes que são tratados no âmbito familiar de modo a permitir o 
descanso dos seus cuidadores.

Aposta nos serviços comunitários
A RNCCI presta ainda um serviço muito importante à sociedade, per-
mitindo em especial aos seus utentes e familiares: acesso a informa-
ção útil, o apoio necessário e o descanso dos cuidadores informais/fa-
miliares durante um período temporal pré-estabelecido. Nesta mesma 
rede estão integrados os cuidados paliativos.
A manter-se a taxa de natalidade actual, Portugal em 2050 será o 
quarto país da Europa dos 25 com a população mais envelhecida. 
A grande aposta da RNCCI é nos serviços comunitários, procurando 
levar ao local onde a pessoa vive a prestação dos cuidados, inserida 
numa Rede Local com um hospital de referência, um Centro de Saúde 
de referência, Instituições Privadas de Solidariedade Social de apoio, 
e/ou serviços privados que prestem os cuidados que faltam e que são, 
também, bem vindos a esta Rede.
A intervenção das ARS e dos CDSS é também imprescindível, pois 
são eles que elaboram o plano estratégico e têm a capacidade de pro-
por as medidas mais correctas, evitando a duplicação de serviços e os 
gastos inúteis com sobreposição de respostas. 

A consciência de que este é um modelo de implementação faseado 
deverá estar sempre presente, pois que para além de dar respostas há 
que ajustar abordagens. Este modelo está em permanente monitoriza-
ção, permitindo assim adequar a resposta à procura.
Desde 2006, com as experiências piloto que testaram e validaram o 
modelo proposto, foi percorrido um caminho que deu pistas, revelou 
insuficiências e confirmou opções.
No que diz respeito aos aspectos funcionais e de garantia da quali-
dade, do avaliado podemos extrair conhecimento para a revisão dos 
quadros de pessoal recomendados, melhoria dos instrumentos de 
registo, assim como estabilização dos indicadores de monitorização.
Quanto à grande aposta de implementação para 2010/2011, esta pas-
sa pelos Cuidados Paliativos, com base no preconizado no Programa 
Nacional de Cuidados Paliativos e nas recomendações da OMS. A in-
tegração de respostas neste tipo de cuidados, das equipas intra hospi-
talares às equipas domiciliárias, com recurso, sempre que necessário, 
às unidades de internamento, é o foco de desenvolvimento da RNCCI. 
Este conjunto de respostas da RNCCI, já em funcionamento 
permite, nomeadamente:

1. Uma nova abordagem centralizada nas necessidades 
identificadas ao utente/familiares ajustando respostas (in-
ternamento e domiciliárias);
2. Uma integração dos cuidados prestados;
3. Uma Intervenção interdisciplinar;
4. Uma monitorização contínua da actividade da RNCCI. 
Maria João Girão, Enfermeira, Mestre em Saúde Pública, UMCCI

COBERTURA NACIONAL – RNCCI 25 de Novembro de 2010

 Nº de Lugares de internamento RNCCI Norte Centro LVT Alentejo Algarve 
Unidades de Convalescença 278 172 124 58 50
Unidades de Média Duração e Reabilitação 482 511 262 127 74
Unidades de Longa Duração e Manutenção 696 722 443 223 183
Unidades de Cuidados Paliativos 35 40 63 12 10

 Nº de Acordos RNCCI Norte Centro LVT Alentejo Algarve
Unidades de Convalescença 16 8 7 3 3
Unidades de Média Duração e Reabilitação 25 23 10 7 3
Unidades de Longa Duração e Manutenção 30 33 15 10 7
Unidades de Cuidados Paliativos 3 3 6 2 1
 
Nº de equipas domiciliárias – 157 ECCI com 6582 lugares
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Expectativas
O que esperam os cidadãos da RNCCI?
Dê resposta de forma que, minimize as consequências da 
doença e da dependência, promova a autonomia num quadro 
de conforto e bem-estar social.

O que a RNCCI espera dos cidadãos?
Que ajudem a melhorar a sua organização e sustentabili-
dade, e compreendam que, não existe nenhum serviço de 
saúde que seja financeiramente ilimitado e por isso cabe 
também, a cada um de nós a responsabilidade social e co-
lectiva de promovermos a nossa saúde.

 

Estratégia global par a a Saúde

A evolução da esperança de vida e da longevidade, a organização 
social, o aumento das doenças crónicas, leva a que, cada vez mais 
os serviços de saúde e social planeiem conjuntamente as acções 
dirigidas aos cidadãos em fase de doença e incapacidade.
A principal doença a nível global, das sociedades desenvolvidas, 
é a doença cardiovascular, sendo a primeira causa de morte, com 
consequências incapacitantes para a saúde tanto temporárias 
como permanentes, grande sofrimento humano e grandes custos 
sociais e económicos. Os factores de risco desta doença são bem 
conhecidos de todos nós e obrigam-nos diariamente a tomar de-
cisões mais saudáveis. A questão está em como fazer com que 
facilmente se tomem estas decisões num plano individual.

Operacionalização da rede
Os cidadãos em situação de doença necessitam cada vez mais de res-
postas adequadas, individuais, de proximidade, acessíveis a todos e 
sustentáveis financeiramente. Assim sendo pretende-se com a criação 
da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados no Serviço 
Nacional de Saúde e no Sistema de Segurança Social, promover a rea- 
bilitação, readaptação e a reintegração social em situação de doença, 
de incapacidade e dependência, prestando ainda cuidados paliativos 
para alívio do sofrimento humano, melhoria do conforto e qualidade de 
vida, em colaboração com as famílias e os cuidadores.
Desde o inicio da implementação da RNCCI em 2006, o principal 
motivo de procura de cuidados da RNCCI, pelas consequências 
que apresenta de dependência e necessidade de reabilitação física 
precoce, é a doença cardiocerebrovascular e a doença oncológica 

A RNCCI e o Plano Nacional de Saúde

O Plano Nacional de Saúde 2004-2010 e a política de saúde nacional têm dado
grande enfoque à necessidade da criação de serviços de saúde adequados
às necessidades dos doentes, que em qualquer momento da sua vida se encontrem 
em situação de dependência. A resposta encontrada, a par com outros países 
da Europa, foi a criação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, 
tendo como base as orientações da Organização Mundial de Saúde e a evolução 
natural dos Sistemas de Saúde, da sua sustentabilidade e necessidade da gestão 
integrada da doença

a nível das Unidades de Cuidados Paliativos.
Apesar de se encontrar a um terço do seu desenvolvimento, preven-
do-se a sua total implementação até 2013, assistiu já 53.267 utentes 
até final do 1º semestre de 2010, dando claro sinal que o cidadão 
doente e com perda de autonomia e em situação de dependência, 
não tinha nos serviços de saúde existentes uma resposta que abor-
dasse a sua doença por níveis de intervenção e minimizasse ou re-
duzisse de uma forma significativa, as suas consequências, numa 
verdadeira reabilitação física e social, minimizando o seu impacto.

Co-intervenção
Existem hoje instrumentos de intervenção comunitária a favor da 
saúde, que podem facilitar as nossas opções por estilos de vida 
mais saudáveis e que nos ajudam a não corrermos tantos riscos. 
As Estratégias Locais de Saúde (ELSa) são uma aposta na melho-
ria da saúde comunitária de âmbito regional, baseada em planos 
de acção intersectoriais a nível local e que abordam determinantes 
de saúde tais como o tabaco, alimentação saudável, exercício 
físico em todas as idades, a educação e cidadania, ou seja desen-
volve políticas públicas saudáveis. As ELSA são consideradas um 
instrumento para implementação do PNS a nivel local.
Pelas razões atrás descritas, colocaremos hoje enfoque na 
saúde cardíaca, que é de importância vital para a saúde públi-
ca, pelo uso que faz dos serviços de saúde em geral e da RNC-
CI em particular, pela perda de produtividade, pelo sofrimento 
humano, desigualdade em saúde a que dá lugar e ainda por 
razões económicas. O conhecimento médico em matéria de 

prevenção está aí, a experiencia de promoção da saúde tam-
bém existe, por conseguinte o potencial êxito da promoção da 
saúde cardíaca é enorme. A isto podemos juntar que a saúde 
cardíaca está associada a estilos de vida positivos que estão na 
moda e gozam de aceitação generalizada. As pessoas desejam 
que os seus políticos as apoiem neste campo. Dado o crescente 
interesse público na saúde cardíaca, os media prestam muita 
atenção assim como as empresas comerciais se sentem cada 
vez mais atraídas. A saúde cardíaca é um argumento de mar-
keting importante, na indústria alimentar e na actividade física, 
nos serviços recreativos ou seja cria novas áreas de negócio 
e de investimento, gerando concomitantemente “trabalho e 
saúde” (La Evidencia de la Eficácia de la Promocion de la Salut 
– Configurando la salut publica en una Nueva Europa).
O livro branco – juntos para a saúde – uma abordagem estratégica 
para a EU (2008-2013), enfantiza que a politica de saúde desen-
volvida à escala comunitária deve promover a saúde, proteger os 
cidadãos das ameaças da saúde e contribuir para a sustentabilidade 

do sistema de saúde, para isto, é necessário desenvolver objectivos 
estratégicos que abordem a Promoção da saúde numa Europa em 
envelhecimento, proteger os cidadãos das ameaças para a saúde, 
promover sistema de saúde dinâmicos e as novas tecnologias.
O novo Plano Nacional de Saúde 2011-2016, dá continuidade ao 
trabalho já em curso e reforça-o, apontando como eixos estratégi-
cos a cidadania e saúde, acesso aos cuidados de saúde, qualidade 
dos cuidados e serviços e politicas saudáveis. 

Maria Marça, Médica Especialista em Saúde Pública

Objectivos
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  Centrar os cuidados na pessoa é uma condição 
esencial para o sucesso da referenciação,

a qual deve retirar o doente do círculo vicioso
dos episódios de agudização

Vontades

Avaliar e referenciar com eficácia 

A avaliação inicial dos doentes é um passo de grande importância 
na referenciação dos doentes para a Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados – RNCCI – quer a sua proveniência seja 
do Serviço Hospitalar (via Equipa de Gestão de Altas) quer seja de 
Casa (via Equipa do Centro de Saúde). Resumidamente, podemos 
considerar que esta avaliação integra três etapas: 

a) Recolha de informações e dados sobre a condição física, 
psicológica e social do doente, e sobre o seu historial de saúde;
b) Análise dos dados e informações de diferente natureza/
fontes (ex. exames auxiliares de diagnóstico: imagiologia, 
laboratoriais) para identificação de necessidades de cuida-
dos ao doente;
c) Desenvolvimento de um plano individual de intervenção 
para fazer face às necessidades de prestação de cuidados 
de saúde e de apoio social identificados no doente.

Estas etapas são implementadas de uma forma mais eficaz 
quando diversos profissionais responsáveis pelo doente traba-
lham em conjunto, conforme ilustrado na seguinte figura:

Referenciação

As avaliações dos doentes devem ser dirigidas, de modo a consi-
derar a condição de saúde do doente, a sua idade, as suas neces-
sidades de prestação de cuidados, a situação social e as suas solici-
tações ou preferências. 
Existe uma estatística, já divulgada no relatório de actividade 
da RNCCI do ano de 2009, que indica que, quando um doente 
está, em média, mais de 20 dias no hospital, só é referenciado 
para a Rede no dia em que tem alta. “Isso é uma má prática 
porque significa que, quando um doente é referenciado, vai en-
trar numa lista de espera para a rede e vai esperar semanas 
para poder entrar. Muitas vezes, estas pessoas vão para casa 
sem nenhuma continuidade de cuidados e a sua capacidade 
de melhoria vai estar comprometida”. Esta situação deve-se 
ao facto de, muitas vezes, os hospitais terem dificuldades de 
articulação com os centros de saúde, o que leva ao comprome-
timento da “continuidade de cuidados”. Esta situação gera um 
“círculo vicioso de permanente agudização de situações agudas 
e um desinvestimento do que foi feito no hospital”. Reforçamos 
assim, a importância da necessidade de mudança de paradig-
ma através, nomeadamente:

1. da centralização dos cuidados no utente;
2. da redução dos riscos para os doentes; 
3. da uniformização de práticas; 
4. da redução da variabilidade indesejada; 
5. da monitorização de indicadores; 
6. da cultura da melhoria contínua. 

Ana Girão, Médica, UMCCI

AVALIAÇÃO
INICIAL

Assistente

Social

Enfermeiro

Outros

Profissionais

Médico

Elementos Mensuráveis

Critérios Observáveis

Estado de saúde, situação social, idade, cuidados a prestar e vontade do doente
devem orientar o processo de avaliação e referenciação de modo a assegurar a sua eficácia
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O valor da vida
Os Cuidados Paliativos são, segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), “cuidados activos e totais, prestados a pacientes 
cuja doença não responde ao tratamento curativo. O controlo da 
dor, de outros sintomas e de problemas psicológicos, sociais e 
espirituais é da maior importância. O objectivo dos cuidado palia-
tivos é a promoção da melhor qualidade de vida para os doentes 
e para as suas famílias. Muitos dos aspectos dos cuidados palia-
tivos podem ser aplicáveis no decurso da doença, em conjunto 
com o tratamento curativo.” Além desta definição, a OMS sub-
linha que “os cuidados paliativos reconhecem o valor da vida e 
olha a morte como um processo normal”, trata com eficácia a dor 
e o sofrimento, e integra “os aspectos psicológicos e espirituais 
dos cuidados de saúde (...) oferecem um sistema de apoios para 

Apoiar o doente e a família, controlar a dor, preparar o momento da morte e garantir
a máxima qualidade de vida à pessoa constituem os primeiros objectivos da intervenção 
paliativa, assente numa visão global e centrada nas necessidades da pessoa

Cuidados Paliativos paliativos têm de aprender a comunicar com 
o doente e com a família. Não se trata de ter 
“jeito”. A formação específica é essencial”, 
refere Ana Bernardo.
A multidisciplinaridade é, nesta medida, uma 
condição fundamental. “Uma equipa é tanto 
mais rica quanto mais diferenciada for. O nú-
cleo de base tem de integrar um médico, um 
enfermeiro e um assistente social/psicólogo. 
Mas ganha substancialmente se incluir um 
psicólogo, um terapeuta ocupacional, um 
guia espiritual… e por aí em diante. No nos-
so caso, temos o apoio de um frade francis-
cano. A pessoa pode ter uma religião ou não; 
a dimensão espiritual pode existir dentro ou 
fora de uma crença ou religião, portanto, a 
questão não é a crença religiosa, mas a di-
mensão espiritual da pessoa. Devo dizer que 
a espiritualidade é já uma área de formação específica. No Canadá 
existe há anos. Em Portugal, temos já um mestrado neste domínio, 
na Universidade Católica”, explica a coordenadora da unidade. 
Outro aspecto determinante no sucesso da prestação de cuidados pa-
liativos prende-se com a liderança destas equipas. “Quem coordena 
uma equipa de paliativos deve ter competências técnicas específicas 
e formação avançada. A liderança precisa assentar num perfil sólido. 
Tem de se ter a consciência da dimensão global do ser humano; tem 
de ser capaz de olhar para as pessoas na sua totalidade. E não basta 
estar atento às necessidades do doente, é preciso estar atento e saber 
reconhecer as necessidades da equipa”, refere Ana Bernardo.
“Lidar com a morte é um trabalho muito exigente e temos de apren- 
der a gerir uma série de emoções. O meu trabalho é também 
estar atenta aos elementos da equipa, até porque se trata de uma 
equipa muito jovem”, diz a médica.

Sentido para a vida 
A intervenção paliativa pressupõe o controlo dos sintomas e a me-
lhoria da qualidade de vida da pessoa. Poderá haver possibilidade 
curativa, em paralelo com a intervenção paliativa, assim como, pode 
ser necessária uma resposta ao nível dos cuidados agudos. Em todo 
o caso, o controlo dos sintomas é fundamental. Sem o controlo da 
dor física é impossível trabalhar os outros aspectos. Quando a dor 
física não está controlada a pessoa naturalmente não está disponível 
para abordar outras questões. “E não se trata apenas de dor, trata-se 
de sintomas perturbadores, como por exemplo a falta de ar, que é an-
gustiante”, refere Ana Bernardo. Só depois de controlados estes sin-
tomas é possível avançar para outros níveis da intervenção paliativa.
Na doença crónica, a previsão da morte é por vezes indeter-
minada. “Actualmente, todos os nossos doentes, no âmbito da 

Ana Bernardo, Coordenadora da Unidade de CuidadosPaliativos
do Hospital Residencial do Mar sublinha a importância da formação específica
e a complementaridade de saberes na intervenção paliativa

Rede, são doentes oncológicos. São situações em que não é 
possível evitar a progressão da doença, mas podemos controlar 
os sintomas, melhorar e promover a autonomia e qualidade de 
vida do doente. São essas as metas do nosso plano de inter-
venção: reabilitar e promover a autonomia. Por menores que 
nos pareçam os ganhos, têm um enorme impacto para a pes-
soa. Conseguir alimentar-se sozinho ou dar alguns passos são 
enormes conquistas”, revela Ana Bernardo. 
Por outro lado, afirma a médica, “a pessoa tem de se sentir única, 
tem de se sentir respeitada e até amada”. Perante o sofrimento e pe-
rante uma doença terminal, “o nosso papel é também ajudar a pes-
soa a redesenhar as suas expectativas e esperanças. Embora estas 
deixem de ser a longo prazo, há objectivos de curto prazo que podem 
ser trabalhados”. Segundo a coordenadora, “preparação prévia para 
a morte é diferente de prestar apoio no fim da vida. Precisamos de 
tempo para fazer cuidados paliativos de qualidade. É preciso tempo 
para pôr as pessoas a comunicarem e a resolverem os problemas e 
questões que existem entre si”. Isto porque “não podemos esquecer 
a família na intervenção paliativa”, insiste a médica. “Depois de uma 
morte, a família tem de lidar com o sofrimento e há o risco de vir a 
sofrer de luto patológico – há o risco da pessoa ficar inactiva para 
o resto da vida. Portanto, não se trata apenas de apoiar a pessoa 
doente, mas também dos que ficam e que têm de encontrar também 
um sentido para a vida”. 
Para Ana Bernardo o acesso aos cuidados paliativos é um direito 
tão fundamental como a qualquer outro tipo de cuidados. Na opi-
nião da coordenadora a aposta no acesso a cuidados paliativos 
de qualidade merece o mesmo empenho dedicado ao princípio da 
vida. “Temos um excelente resultado no nascimento e orgulhamo- 
-nos dos índices que alcançámos. E no fim da vida?”. 

que o doente viva tão activo quanto possível até à morte e para 
que a família suporte o sofrimento com o período final da doença 
e com o luto pela perda do seu familiar”.
Ana Bernardo, coordenadora da Unidade de Cuidados Paliativos, 
integrada no Hospital Residencial do Mar, situado na Bobadela, na 
região da Grande Lisboa, trabalha há cerca de 14 anos nesta área  
de intervenção. Lembrando a definição preconizada pela OMS, a 
médica reforça que “o objectivo dos cuidados paliativos é aliviar o 
sofrimento do doente, considerando que o doente terminal não é 
o único a beneficiar deste tipo de cuidados. Trata-se, nessa me-
dida, de um nível de cuidados activos, dirigidos a pessoas que têm 
doença incurável e progressiva”. Segundo a coordenadora, “ao 
abordarmos a dor, temos de considerar que a dor tem uma ex-
pressão física, psicológica e espiritual e por isso observar a dor na 
sua globalidade”. Não se trata, portanto, de actuar apenas sobre a 
dor física. “Esta é uma visão redutora do sofrimento”, afirma Ana 
Bernardo. “No caso de um doente com cancro na face, por exem-
plo, a destruição da imagem é por vezes mais penosa que a dor 
física. É necessário ajudar a pessoa a procurar encontrar o sentido 
da vida, bem como, perante a morte, perceber o que é importante 
fazer na partida. A família deve ser envolvida neste processo. É 
preciso trabalhar o diálogo entre as pessoas, nomeadamente para 
definirem o que há fazer. Isto porque aquilo que fica por resolver, 
por fazer, normalmente conduz a mortes muito agitadas”, alerta. 

Formação específica
Os cuidados paliativos exigem múltiplos saberes. Numa equipa 
multidisciplinar, os diferentes olhares devem convergir para o mes-
mo objectivo: dar à pessoa a melhor qualidade de vida possível e 
ajudar a pessoa a partir de forma digna. 
“A doença, sobretudo a doença terminal desencadeia um conjunto 
muito complexo de emoções. Muitas vezes, o doente não consegue 
dar um sentido à vida e é preciso ajudá-lo a descobrir esse novo 
sentido, identificando o que valeu a pena e o que ainda falta fazer. 
Mas é preciso que entendamos que não é apenas a pessoa que 
está doente, toda a família está doente. Os profissionais de cuidados 

Vontades
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“Evitar o sofriment o evitável e
acompanhar o sofr imento inevitável”

Como avalia a implementação da RNCCI, e em particular o 
desenvolvimento dos cuidados paliativos em Portugal?
O ritmo de implementação da Rede em Portugal está a ser o 
adequado. Há que ter em conta que o desenvolvimento de todo 
um programa nacional de cuidados paliativos é gradual. Cons-
truir equipas e implementar um projecto desta envergadura é 
um investimento a médio e longo prazo. Assenta sobretudo 
na partilha dos valores, missão e visão, bem como na forma-
ção dos profissionais em competências clínicas, mas também 
organizativas. Depois, cada equipa terá de reproduzir no seu 
ambiente todo este processo de implementação e desenvolvi-
mento. E há que entender que este nunca é igual para todos. É 
diferente de equipa para equipa e tem fases. 
A primeira fase é de construção e só depois podemos falar em 
consolidação. É normal haver tensão inicial nas equipas, as quais 
têm de concertar-se, criarem o grupo, estabelecerem critérios de 
intervenção, parcerias, estabelecerem modelos de relacionamen-
to com outras equipas, etc. Isto nunca acontece de uma forma 
linear e a evolução nunca é igual para todas as equipas. 
Globalmente e enquanto observador da evolução da Rede em 
Portugal, posso dizer que o prognóstico é muito bom. Em pouco 
anos já criaram quase 30 equipas. É uma referência na Europa 
e acredito que será muito interessante verificar como Portugal tem 
conseguido implementar um programa destes com esta rapidez. 
Ainda assim, há que compreender e aceitar que nada acontece de 
um dia para o outro. 

Cuidados Paliativos

Qual a importância dos cuidados paliativos no âmbito dos 
cuidados continuados integrados?
Os cuidados paliativos melhoram a condição dos doentes com 
patologias crónicas evolutivas e com um prognóstico de vida limi-
tado – não vamos usar o conceito de doença terminal mas sim 
de doença progressiva – e que afecta uma vasta percentagem 
da população. Isto significa que a concepção de cuidados con-
tinuados integrados deve ser global, destinando-se a todas as 
pessoas que sofrem de doença crónica evolutiva. Os cuidados 
paliativos são uma peça muito relevante, pois uma grande parte 
destes doentes irá evoluir para estádios avançados da doença. 
O projecto português é muito parecido com o da Catalunha. As-
senta no desenvolvimento de todo um processo de intervenção 

Xavier Gómez-Batiste, consultor para o Programa de Saúde e Cuidados
Paliativos da Organização Mundial de Saúde e do programa de Cuidados 
Paliativos em Espanha

Vontades

Xavier Gómez-Batiste, consultor para o Programa de Saúde e Cuidados Paliativos
da Organização Mundial de Saúde e do programa de Cuidados Paliativos em Espanha, 
esteve em Lisboa, num encontro promovido pela UMCCI, dedicado à reflexão
dos aspectos estruturantes do desenvolvimento dos cuidados paliativos em Portugal.
O especialista internacional identificou os pontos-chave e respondeu a algumas questões

integrada de saúde e apoio social em que 
se inscreve os cuidados paliativos, os 
cuidados às pessoas com demência, com 
patologias geriátricas, entre outras, e que 
expressam uma grande necessidade no 
contexto actual. 

Quais os objectivos da OMS para os 
Cuidados Paliativos na Europa?
Pretende-se que sejam atingidos níveis 
de cobertura que garantam o acesso a 
todos os doentes que necessitam destes 
cuidados. Pretende-se que as equipas 
de cuidados paliativos sejam equipas 
de referência, capazes de responder a 
situações complexas, isto é, que estejam 
preparadas não só para prestar cuidados 
aos doentes oncológicos, mas a todos os 
doentes com patologia crónica evolutiva. 
Estamos empenhados em desenvolver 
cuidados dedicados aos doentes geriátri-
cos e com demência que, em toda a Eu-

ropa são cada vez mais, e Portugal e Espanha não são excep-
ção. Outro objectivo é produzir evidência sobre o impacto dos 
cuidados paliativos na qualidade de vida dos doentes. 
Recordo ainda que os sistemas de saúde podem tirar partido do 
processo de implementação dos cuidados paliativos para orde-
nar todo o sistema. Existem muitos hospitais de agudos em Por-
tugal e em Espanha que estão cheios de doentes crónicos com 
patologia evolutiva. Isto significa que desenvolver programas 
de paliativos melhora todo o sistema. 
Depois há que dar dignidade e qualidade de vida a estes 
doentes. Este é um indicador importante para um país. Temos 
que trabalhar e empenharmo-nos neste valor que é a digni-
dade da pessoa. 
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Quais os aspectos fundamentais da qualidade na interven-
ção paliativa?
Primeiro, as equipas têm de ter competência e formação nesta 
área. Depois, é necessário que haja um sistema e um modelo 
de intervenção específico, adaptado às necessidades nos seus 
diferentes níveis. Em Portugal, isto ainda não faz muito sen-
tido, uma vez que neste momento toda a energia deve focar- 
-se na criação das estruturas, mas no futuro, serão necessários 
níveis diferentes de intervenção, desde a intervenção precoce, 
às diferentes etapas e especificidades dos cuidados paliativos. 
 
Os cuidados paliativos intervêm na dor, mas além da dor, 
há o sofrimento?
O núcleo central da atenção paliativa é reduzir a dor, o sofrimento e 
melhorar a experiência e qualidade de vida do doente e familiares. 

Essa abordagem contempla a dor física e a dor psicológica?
Em Espanha estamos a desenvolver toda a área de interven-
ção que vai além da dor física, como é o caso da dor espiri-
tual, do suporte emocional e familiar, o que inclui também os 
aspectos psicossociais. Creio que este nível resulta já de um 
caminho consolidado e do processo natural de desenvolvimento 
dos cuidados paliativos. Porque, por exemplo, um doente que 
não tenha a dor controlada e que não sinta essa segurança na 
equipa, dificilmente abordará qualquer aspecto relacionado 
com o seu sofrimento psicológico. Cada vez mais entendo os 
cuidados paliativos como um modo de produzir uma situação 
de conforto e segurança que permita ao doente morrer em paz, 
de acordo com os seus valores e preferências. 
A segurança e atenção ao doente devem ser prioritárias e es-
tar garantidas de modo a tornar possível o acompanhamento 
do processo individual, onde são então abordadas as vertentes 

emocionais e espirituais da dor. Mas nada disto é possível com 
dor. O nosso dever é evitar o sofrimento evitável e acompanhar 
o sofrimento inevitável. 

Quais as competências que devem estar reunidas numa 
equipa de cuidados paliativos? 
Primeiro há que ser um bom médico e um bom enfermeiro. É 
necessária, antes de mais, ter competência clínica e uma forma-
ção sólida, que pode ser adquirida também com a experiência, 
estando integrado numa equipa consolidada. Por outro lado, 
as equipas têm de ter líderes com competências organizativas, 
de gestão de recursos humanos, política de qualidade… isto 
porque não são apenas as competências clínicas que fazem 
uma boa liderança. 
As equipas de cuidados paliativos são frequentemente equipas 
muito vocacionadas, com um elevado grau de compromisso, 
porém falta-lhes muitas vezes uma visão mais objectiva e orga-
nizativa. É preciso saber dar pequenos passos, um trás do outro, 
para levar a bom porto a implementação de um projecto destes. 
A paixão com que às vezes as pessoas se entregam ao projecto 
perturba a visão do caminho a percorrer. Costumo dizer: “Go 
slow, go slow, but do so!”. Depois, é preciso reunir os quatro “C”: 
Compromisso, Competência, Consciência e Compaixão. 

Mas defende que, quando nada mais funciona, o consenso 
interno tem de funcionar? 
É fundamental. O núcleo central da equipa tem de estar de 
acordo, tem de partilhar das mesmas convicções – a mesmo 
missão, visão e valores. Deve ainda ter uma liderança sólida e 
empenhar-se no desenvolvimento de um modelo terapêutico e 
organizacional. Sem estes consensos, as equipas fragilizam-se 
e sofrem mais. 

Reabilitar, readaptar
e reintegrar
Em conformidade com o art. 13.º do Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 
de Junho, a Unidade de Convalescença (UC) “é uma unidade de in-
ternamento, independente, integrada num hospital de agudos ou nou-
tra instituição se articulada com um hospital de agudos, para prestar 
tratamento e supervisão clínica, continuada e intensiva, e para cuida-
dos clínicos de reabilitação, na sequência de internamento hospitalar 
originado por situação clínica aguda, recorrência ou descompensação 
de processo crónico”, com uma duração dos internamentos que não 
deverá exceder os 30 dias (um horizonte temporal de internamento 
superior ao dos hospitais de agudos, mas inferior ao das unidades 
de Media Duração e Reabilitação (UMDR) e/ou de Longa Duração e 
Manutenção (ULDM)). Os Cuidados Continuados Integrados de Con-
valescença destinam-se a promover a recuperação e a maximizar a 
independência dos doentes, e, optimamente, deviam iniciar-se antes 
da alta hospitalar, num contínuo dinâmico e 
articulado, de cuidados nas áreas de cuidados 
médicos e de enfermagem, de reabilitação, de 
treino e ensino (actividades ocupacionais ao 
utente, de instrumentalização e apoio a cuida-
dores informais e famílias) e de apoio social, 
pessoal e hoteleiro. Integra uma visão global 
da pessoa doente ou com perda transitória de 
autonomia, em torno de um conceito positivo 
de saúde direccionado para a procura do bem- 
-estar. A UC tem uma prestação de cuidados 
centrados: na reabilitação (melhorar a funcio-
nalidade com vista a diminuir a dependência); 
na readaptação (contribuir para a promoção 
do auto-cuidado com vista a assegurar a me-
lhor qualidade de vida possível no quadro das 
limitações decorrentes da doença) e na reinte-
gração (no meio onde a pessoa se vai inserir, 
a sua própria casa, residência de familiares ou 
alguma forma de internamento residencial no-
meadamente em lar público ou privado). Es-
tes cuidados, por razões clínicas ou sociais, 

Unidade de Convalescença na RNCCI e SNS

não podem ser proporcionados em ambulatório, e estão fortemente 
dependentes de uma abordagem biopsicossocial e de intervenção de 
equipa multidisciplinar, em parceria participativa de utente e família.

Articulação entre níveis de cuidados
A acção da UC na Rede Nacional de Cuidados Continuados In-
tegrados (RNCCI) é a de viabilizar a imprescindível articulação 
entre grupos personalizados de Cuidados de Saúde Primários 
(Centros de Saúde e USFs), de Cuidados de Saúde Secundários e 
Terciários (Hospitais e Centros Especializados) e o Apoio Social. A 
indivisibilidade da Saúde Integral, por um lado, e a criteriosa gestão 
de recursos, por outro, impõe a consagração/consolidação de um 
modelo integrado, assente na intersectorialidade (Ministério da 
Saúde – MS e Ministério do Trabalho e Segurança Social – MTSS) 

Vontades

Membros da Equipa da Unidade de Convalescença do Hospital Francisco Zagalo em Ovar
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existentes. Resposta inovadora e imprescindível ás tradicionais 
dicotomias entre cuidados primários e cuidados diferenciados, e 
entre cuidados de saúde e cuidados de apoio social que se reve-
laram insuficientes para a continuidade de cuidados e desajusta-
das para as necessidades da população a quem se destinam.
Temos consciência das limitações de resposta da RNCCI e cabe 
assinalar que os actuais mecanismos de articulação dentro das 
instituições do SNS (Hospitais e Centros de Saúde) e do MTSS 
(Apoio Social e Segurança Social) são débeis e maioritariamente 
dependentes da vontade e dedicação dos seus profissionais. No 
entanto, acredito, citando a física Marie Curie, que “Nada na vida 
deve ser temido, somente compreendido. Agora é hora de com-
preender mais para temer menos”. 

Júlia Oliveira, Unidade de Convalescença, 
Hospital Francisco Zagalo, Ovar

  “A Unidade de Convalescença
consubstancia uma verdadeira lógica 

de continuidade de cuidados, 
de promoção da autonomia 

e de reinserção sociofamiliar”

e multidisciplinaridade (com grande envolvimento de profissionais 
com variadas e complementares competências), numa metodolo-
gia apoiada no Plano Individual de Intervenção Integrado (PIII). O 
PIII é um instrumento dinâmico, centrado no indivíduo doente e 
na identificação e tratamento das patologias, de forma a manter 
pelo maior período de tempo possível a autonomia física e mental 
do mesmo. Simultaneamente, tem como objectivo garantir a con-
tinuidade do nível de assistência após a alta, promovendo prefe-
rencialmente o regresso ao seu contexto sociofamiliar, em parceria 
participativa e dinâmica das equipas prestadoras de cuidados, dos 
utentes, das famílias e em alianças com outros parceiros, (ex: as 
outras tipologias da RNCCI, as IPSS, as Ordens Religiosas, as 
relações de vizinhança e voluntariado, as autarquias, etc.).
A UC consubstancia uma verdadeira lógica de continuidade de cui-
dados, de promoção da autonomia e de reinserção sociofamiliar. 
Do meu ponto de vista os Cuidados de Convalescença da RNCCI, 
respondem a três grupos de utentes preferenciais:

• A UC como a interface com os serviços de agudos, na 
janela temporal que potencia a máxima recuperação pos-
sível, através de uma abordagem global das necessidades 
e do sofrimento associado à doença, centrada na pessoa 
doente, para pacientes com necessidade de planos de in-
tervenção integrais (de monitorização clínica, de reabilita-
ção específicos e de suporte psicossocial), caso de doentes 
no pós-agudo de acidentes vasculares cerebrais (encefáli-
cos) – AVC (E), de pacientes em convalescença de cirurgias 
ao aparelho locomotor, nomeadamente pós-traumáticos e 
colocação de próteses da anca ou joelho, devendo incluir 
planos de adaptação do ambiente e do domicílio às novas 
necessidades do doente.

• A UC na continuidade de cuidados, nomeadamente no 
que diz respeito aos doentes que cruzam diferentes níveis 
de cuidados (cuidados hospitalares/cuidados de saúde 
primários) num elo de ligação (em continuidade) entre a me-
dicina hospitalar e o ambulatório, por exemplo para doen-
tes que necessitem de estabilização médica consequente a 
episódios de agudização de doenças crónicas (Insuficiência 
cardíaca e respiratória, insuficiência hepática, insuficiência 
renal, e de quadros complexos de imobilidade prolongada).

• A UC na optimização e adequação dos recursos, no que diz res-
peito a doentes com necessidade de planos de reabilitação especí-
ficos, e que já não necessitam dos cuidados de um hospital de agu-
dos (centrados em programas de cuidados delineados em função 
das necessidades específicas da doença e articulados com normas 
internacionais e em parceria com as associações de doentes). As 

UC incluem a identificação dos riscos e das necessidades de cada 
doente nas várias fases da sua doença, de modo a estabelecer 
a abordagem mais adequada e a desenvolver acções que visam 
globalmente melhorar a qualidade de vida, através da diminuição 
das necessidades de dependência e da integração no meio familiar 
e social (caso de recuperação de intervenções médico-cirúrgicas 
complicadas, ou de doenças degenerativas progressivas). 

O internamento, na mesma unidade, de cidadãos com situações 
clínicas muito distintas, condiciona o desenvolvimento de dinâmicas 
de optimização de práticas e potenciação de recursos, nomeada-
mente na facilitação de protocolos de tratamento nuclear, e dificultan-
do práticas de tratamento diferenciado e individualizado, no mesmo 
espaço físico, particularmente de doentes com patologias de grande 
dependência com os que têm ainda um razoável grau de autonomia 
ou que a perderam transitoriamente. No entanto muitos são os cons-
trangimentos, quer pela necessidade do respeito pelos princípios de 
proximidade e pela vontade do doente, quer pela racionalidade de 
custos. A proximidade conduz a uma maior procura de algumas uni-

dades em detrimento de outras que, por se encontrarem mais afasta-
das da residência preferencial dos utentes, são menos escolhidas e 
têm, por isso, menores taxas de ocupação, comprometendo a sua 
sustentabilidade e qualidade de cuidados (particularmente numa par-
ceria participativa da família e comunidade do utente). No imediato 
devemos continuar a pensar Unidades Convalescença Polivalentes, 
provavelmente optimizadas nos seus recursos humanos, de modo 
a garantir e consolidar o método de avaliação individual, integral e 
integrado de cada paciente, da respectiva patologia, do seu grau de 
complexidade e das suas necessidades pessoais. 

Referenciação centrada em critérios
Considero que a afirmação da RNCCI e da Convalescença (em 
Cuidados Continuados Integrados) se faz numa referenciação 
centrada em critérios clínicos e objectivos globais de reabilitação 
e na sedimentação da metodologia de avaliação e intervenção na 
UC dentro e fora da RNCCI, na sedimentação da sua natureza 
programática e filosófica, baseada na qualidade de prestação 
de cuidados, independentes, articulados, em contínuo e comple-
mentar ás respostas de Cuidados de Saúde e de Apoio Social já 

Vontades
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Retorno e manutenção no domicílio
com apoio continuado

Todas as pessoas desejam ter a sua casa e mantê-la ao longo 
da vida. A casa não é apenas um espaço físico mas sobretudo 
um espaço relacional ou um ambiente que envolve as pessoas, 
sendo a partir dela que se reforçam, em boa medida, os laços de 
parentesco, de amizade e de vizinhança. A identidade de cada 
um está muito ligada à sua casa e a todos que com ela a par-
tilham. O crescimento e o desenvolvimento dão-se no cenário 
da casa, quaisquer que sejam as suas condições. A maior parte 
das alegrias e das tristezas são vividas ou partilhadas em casa, 
os episódios de doença na sua maioria são tratados em casa, a 
promoção da saúde e a prevenção da doença ocorrem e ope-
ram predominantemente em espaço doméstico. O tão conhecido 
apego à casa, tal como o consagrado constitucionalmente direito 

A importância da prestação domiciliária de cuidados continuados e integrados reflecte
o valor da reabilitação e integração da pessoa no seu ambiente familiar e social,
estimulando as redes de proximidade e o envolvimento de novos parceiros sociais

Cuidados Domiciliários

à habitação ilustra bem a sua importância e a sua necessidade 
na nossa existência quotidiana. Por isso, as pessoas sem casa 
ou sem abrigo, cujos números infelizmente vão alastrando pelo 
país, principalmente nos meios urbanos, são catalogadas nor-
malmente como pessoas em elevado risco social, significando 
com isso que ter uma casa diminui esse risco.
As pessoas aspiram, um dia (que se espera seja distante), 
poderem morrer em casa e no seio da sua família. Não é esse, 
no entanto, hoje em dia, o destino mais provável, já que a 
evolução tecnológica associada aos cuidados de saúde, cada 
vez mais, obriga as pessoas a deslocarem-se das suas casas 
e a permanecerem em serviços de internamento quando se 
agudizam os seus padecimentos. Mas tal não é inevitável e 
cuidados adequados e de qualidade podem ser prestados no 
domicílio em muitas situações de doença crónica, designada-
mente a pessoas de maior idade e mais apegadas à sua casa 
e ao seu meio social. 
Foi com base no reconhecimento da importância de se manter as 
pessoas doentes em casa, que a RNCCI deu início à constituição 
de equipas domiciliárias para a prestação de cuidados continua-
dos integrados (ECCI). Estas equipas estão integradas nos CSP 
e prestam cuidados de saúde e apoio social, proporcionando 
às pessoas a sua permanência em casa integradas no seio da 
família e desfrutando do conforto e dos sentimentos que foram 
desenvolvendo ao longo da vida.
As ECCI integram profissionais com diferentes formações que 
trabalham segundo um plano individual de intervenção, que é 
traçado pela equipa. Um plano através do qual são estabelecidos 
objectivos e metas, as formas de os atingir, os níveis de interven-
ção necessários e a programação da respectiva monitorização. 
Estas equipas estão sedeadas nos CS e por isso beneficiam do 
conhecimento acumulado sobre as famílias, conhecem e relacio-
nam-se com os cuidadores informais e com as redes sociais lo-
cais, conhecem os recursos disponíveis para o doente e a forma 
de os accionar quando necessário. 

Maria José Hespanha, ECR Região Centro

Especificidade dos Cuidados Domiciliários na RNCCI
Os Cuidados Continuados Integrados Domiciliários com-
preendem um conjunto de profissionais integrados nos C. P. 
de Saúde, que em equipa respondem no contexto domiciliário 
às necessidades físicas, mentais e sociais do utente em situa-
ção de dependência e familiares. Distinguem-se por isso dos 
cuidados domiciliários “comuns”, cuidados específicos presta-
dos na residência do utente, normalmente prescritos pelos 
médicos e que se traduzem em actuação individual, pontual e 
transitória. Atitude rotineira com índole terapêutica (injectável 
ou penso) com execução instrumental de acordo com pres-
crição médica. Os profissionais executam de forma racional 
valorizando apenas a objectividade da patologia em causa.
As Equipas de Cuidados Continuados Integrados integram pro-
fissionais médicos, de enfermagem, de reabilitação, de apoio 
social e outros que agindo de forma interdisciplinar se articu-

lam com os recursos do centro de saúde e com os serviços e 
instituições da rede social local prestam assistência ao utente 
dependente e família na comunidade.
Actuando multidisciplinarmente e integrando o utente e o 
cuidador/familiar com os recursos comunitários, valoriza a 
pessoa no seu ambiente assim como a suas expectativas e 
sentimentos sobre a experiência da doença, efeitos dos trata-
mentos e recuperação, no desenvolver de um plano individual 
de cuidados.
Após uma avaliação integral e multidisciplinar com a identifi-
cação das necessidades do utente e cuidador principal segue- 
-se a elaboração de um plano individual de intervenção, que 
será periodicamente actualizado, e inicia-se a prestação de 
cuidados entendendo o utente no seu todo biopsicosocial.

Augusto Molinar, ECL Guarda Oeste e ECCI Gouveia 

Parcerias e envolvimento da família
Este novo paradigma de cuidar, deverá envolver através de 
parcerias, as diferentes instituições da comunidade, como 
sejam as poder Autárquico, Associações locais, etc. Isto é, 
quanto maior o envolvimento Institucional, maior é a quali-
dade de cuidados prestados ao utente e familiares.
Os cuidados devem ser complementares tendo como o cen-
tro dos mesmos o utente e família. As equipas de cuidados 
continuados integrados deverão ser complemento e comple-
mentadas pelos serviços de apoio domiciliário das IPSS, na 
satisfação das necessidades globais do utente e família.
A possibilidade da permanência do doente no seio familiar 
possibilita em condições normais, maior estabilidade afec-
tiva e emocional aos elementos do agregado, permitindo 
a sua colaboração na recuperação activa do utente, com 
melhore gestão de recursos enquanto mantém o doente 
afastado dos perigos diários das infecções nosocomiais 
das unidades da rede e/ou hospitais, podendo contribuir 
para um menor índice de situações depressivas, pela proxi- 
midade familiar.
Nos dias e ritmos stressantes da vida, nem sempre a família 
tem disponibilidade ou meios para manter as visitas regula-
res em caso de internamento e o carinho e afecto dos profis-
sionais não é suficiente para substituir na íntegra a força da 
ligação familiar.

As questões económicas, tão pesadas nos internamentos 
tanto para o Estado como para o cidadão, podem ser aqui 
esbatidas com a manutenção em domicílio. Por sua vez a 
família, poderia e deveria ser recompensada por este esforço 
partilhado.

Carlos Ordens, Director Executivo, ACES Baixo Mondego III

Vontades
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  “Há que dar dignidade e qualidade de vida aos doentes. Este é um indicador importante
para um país. Temos que trabalhar e empenharmo-nos neste valor que é a dignidade da pessoa”, 

Xavier Gómez-Batiste, consultor para o Programa de Saúde e Cuidados Paliativos da OMS
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