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Objectivo Geral
• Diagnosticar, examinar 

e/ou detectar a 
presença de problemas 
de saúde e identificar 
necessidades de 
cuidados de 
Enfermagem das 
pessoas residentes na 
Região do Baixo 
Alentejo (RBA), com 65 
e mais anos de idade.

Objectivos 
específicos
1. Identificar o perfil 
funcional, posteriormente 
qual o comportamento de 
autocuidado e por fim as 
necessidades de cuidados de 
Enfermagem das pessoas 
residentes na RBA, com 65 e 
mais anos de idade.

2. Determinar as áreas 
territoriais de intervenção 
das Equipas de Cuidados 
Continuados Integrados 
(ECCI’s) e confrontá-las com 
as necessidades identificadas 
no ponto anterior.

OBJECTIVOS



TIPO DE 
ESTUDO:

Transversal e 
descritivo, recolha 

de dados com 
recurso à técnica de 

entrevista 
estruturada, 

realizadas por 
profissionais de 

saúde do ACeSBA.

AMOSTRA:

Aleatória 
estratificada sem 

reposição, de 
pessoas com 65 ou 
mais anos de idade 

residentes na Região 
do Baixo Alentejo, e 

de acordo com os 
seguintes estratos: 
(i) intervalos etários 
(65-74) (75-84) (+85 

anos); (ii) sexo.

ELDERLY NURSING 
CORE SET:

* Perfil de 
funcionalidade das 

pessoas idosas

* Padrões de 
comportamento de 

autocuidado 

*Inclui indicadores 
sensíveis aos 
cuidados de 

Enfermagem 

PROCEDIMENTOS 
ESTATÍSTICOS:

* Análise Factorial 
de Componentes 

Principais (AFCP)

* Modelo Linear 
Automático (MLA)

* Modelo de 
Regressão Ordinal 

(MRO) 
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PRINCIPAIS RESULTADOS

Caracterização sociodemográfica da amostra: 



* – 60% dos códigos são os sugeridos pela CIF como mínimos e ideais para sistemas de saúde;

X – 80% dos códigos foram os referidos na literatura científica com uma frequência superior a 30%.

Redução da dimensionalidade dos dados:
(5 Conceitos extraídos da Análise Factorial de Componentes Principais)

PRINCIPAIS RESULTADOS

Código Actividades de Participação Categorias de classificação CIF
Pesos  

Factoriais
Conceitos

Funções do corpo
✓ (d230) 12. Realizar a rotina diária Tarefas e exigências gerais .753

AUTOCUIDADO
ACTIVIDADES DE 

VIDA DIÁRIA

✓ (d410) 16. Mudar a posição básica do corpo 
Mudar e manter a posição do corpo

.804
✓ (d415) 17. Manter a posição do corpo .761
✓ (d450)* 19. Andar 

Andar e deslocar – se
.807

✓ (d465)* 20. Deslocar-se utilizando algum tipo de equipamento .763
X (d510)* 21. Lavar-se 

Auto cuidados
.651

X (d520)* 22. Cuidar de partes do corpo .649
✓ (d540)* 24. Vestir-se Auto cuidados .568
X (d530)* 23. Cuidados relacionados com os processos de excreção Auto cuidados .492 AUTOCUIDADO 

ACTIVIDADES 
SOBREVIVÊNCIA

✓ (d550)* 25. Comer 
Auto cuidados

.809

✓ (d560)* 26. Beber .781

✓ (d310) 13. Comunicar e receber mensagens orais Comunicar e receber mensagens .661

COMUNICAÇÃO✓ (d330) 14. Falar Comunicar e produzir mensagens .741

✓
(d350) 15. Conversação Conversação e utilização de dispositivos e 

de técnicas de comunicação
.799

Factores ambientais

✓
(d760) 27. Relacionamentos familiares Relacionamentos interpessoais 

particulares
.504

RELAÇÃO 
FAM/AMIG/CUID

✓ (e310) 28. Família próxima 
Apoio e relacionamentos

.718
✓ (e320) 29. Amigos .644

X
(e340) 30. Prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais 

Apoio e relacionamentos .515

✓ (e355) 31. Profissionais de saúde Apoio e relacionamentos .543
Funções mentais

✓ (b110) 1. Funções da consciência 
Funções mentais globais

.809

APRENDIZAGEM 
FUNÇ. MENTAIS

✓ (b114) 2. Funções da Orientação .816

✓ (b140)* 3. Funções da atenção 
Funções mentais específicas

.795

✓ (b144)* 4. Funções da memória .569

✓ (b152)* 5. Funções emocionais .587

X (b164)* 6. Funções cognitivas de nível superior Funções mentais específicas .495



Identificar a importância relativa dos conceitos 
extraídos da Análise Factorial de Componentes Principais

(Modelo de Regressão Linear Automático)

Qualidade do Modelo:

Importância relativa dos preditores no 
modelo (Nível explicativo dos conceitos 

no comportamento de autocuidado)

NOTA: A precisão classificatória do 
modelo é de 89.6% (indicado pelo 
Ajusted R square) e que indica a 
variância total da variável dependente 
(GERAL - perfil funcional geral) 
explicada pelas variáveis independentes 
(AC_AIVD, AFM, REL_F_A_C, AC_AS 
e COM).

NOTA: O conceito mais importante é AC_AVD”(55.6%) 
seguido do conceito “AFM”(21.0%), do conceito 
“REL_F_A_C” (12.9%) e do conceito “AC_AS” (6.3%). 
Por fim, o conceito menos importante é “COM” (4.2%). 

PRINCIPAIS RESULTADOS
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Idades

Evolução das Probabilidades

1-Não há problema: 0-4%

2-Problema LIGEIRO: 5-24%

3-Problema MODERADO: 25-49%

4-Problema GRAVE: 50-95%

Na análise da figura constata-se que à medida que a idade aumenta, aumenta a probabilidade dos perfis gerais
de funcionalidade “Problema LIGEIRO”, “Problema MODERADO” e “Problema GRAVE”. Todavia, o mesmo
não acontece com o perfil “Não há problema”, pois a probabilidade deste ocorrer diminui à medida que a idade
aumenta. Até aos 74 anos de idade o perfil “de maior probabilidade é “Não há problema”, ao passo que após
este limiar o perfil mais provável é “Problema LIGEIRO”.

Determinar o efeito da idade sobre o Perfil Funcional Geral
(Modelo de Regressão Ordinal)

PRINCIPAIS RESULTADOS



Scores médios:
Perfil Funcional /Comportamento de Autocuidado:
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PRINCIPAIS RESULTADOS

1 - Ao  nível dos conceitos: (AC_AS) e (COM) o valor médio obtido enquadra-se no comportamento de autocuidado na actividade;

2 - Ao  nível dos conceitos: (AC_AVD) ; (AFM)  e dores (AFC) a média observada atinge o défice de autocuidado terapêutico moderado;

3 - O comportamento de autocuidado como indicador de previsão das necessidades de cuidados deste grupo etário, para a reorganização dos cuidados de saúde em geral e de enfermagem 

em particular.



Região do  Baixo Alentejo 

Áreas Territoriais de Intervenção:
(Determinar a influência territorial das ECCI’s)

PRINCIPAIS RESULTADOS

Áreas Territoriais  - 6 ECCIs

• A Figura mostra a localização geográfica das 6 ECCI’s
e as respectivas áreas territoriais de intervenção, 
calculadas para um tempo de percurso máximo de 
60 minutos, utilizando veículo autónomo.

• Integra 13 Concelhos  e 6 ECCI’s
• Não existe 1 ECCI por Concelho.

2º objectivo: Determinar as áreas territoriais de intervenção das ECCI’s e confrontá-las com as necessidades de 

cuidados de Enfermagem.



Intervenção dos cuidados de Enfermagem,
pessoas com 65 e +

Défices Funcionais:

> Não há problema 

> Problema ligeiro

> Problema moderado

> Problema grave 

> Problema completo 

Autocuidado

Capacidade funcional

Capacidade de conhecimento

Aumento:

> Da independência

física e funcional

> Da participação

> Da mobilidade

> Energia e vitalidade

> Promoção do exercício

Comportamento

de autocuidado

Melhoria:

> AVD

> Habilidades para o 
autocuidado

> Promoção do autocuidado 
terapêutico

> Integração na família

> Aumento do conhecimento 
sobre a doença

> Gestão de sintomas

CONCLUSÃO



FIM

Obrigado


