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Resumo 

Introdução: As quedas são consideradas um grave problema de saúde pública, assumem 

elevada relevância para os idosos, pois além de serem frequentes, afetam a sua qualidade de 

vida, reduzindo a mobilidade, independência e consequentemente a sua saúde.  Objetivos:  

Identificar os principais fatores de risco de queda presentes no domicílio e no ambiente 

externo, uma vez que são passíveis de prevenção. Contribuir para o empoderamento do 

idoso/família/cuidador, relativamente a esses aspetos e promover a adoção de 

comportamentos preventivos de quedas, em idosos residentes na comunidade. Metodologia: 

Recorreu-se à metodologia do planeamento em saúde. Foi desenvolvido um projeto de 

intervenção comunitária, direcionado a idosos que ingressaram a Equipa de Cuidados 

Continuados Integrados da Unidade de Cuidados na Comunidade de um Centro de Saúde da 

região do Algarve.  Resultados:  Foi efetivado um ciclo formativo onde se verificou a 

presença de fatores de risco no domicílio e défices de conhecimento da população estudada, o 

que influencia de forma negativa a ocorrência de quedas. O presente projeto ainda se mantém 

em fase de implementação e recolha de dados, pelo que não é possível apresentar os 

resultados finais. Conclusão: O empoderamento da comunidade revela ser uma estratégia 

eficaz, contribuindo para a capacitação e promoção da saúde, promovendo a adesão de 

comportamentos que levam a uma diminuição de fatores de risco presentes no domicílio e no 

espaço envolvente ao mesmo, intervindo positivamente na prevenção da ocorrência de 

quedas. 

 Palavras-chave: Enfermagem Comunitária, idoso, queda, prevenção.  
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Abstract 
Introduction: Falls are considered a serious public health problem, are highly relevant for the 

elderly, as well as being frequent, they affect their quality of life, reducing mobility, inde-

pendence and consequently their health. Objective: Identify the main risk factors for falls 

present in the home/outside environment, as they are preventable. Contribute to the empow-

erment of the elderly/family/caregiver, in relation to these aspects, to promote the adoption of 

preventive behaviors against falls, in elderly people living in the community. Methodology: 

The health planning methodology was used. A community intervention project was devel-

oped, aimed at elderly people who joined the Continuing Care Team of the Community Care 

Unit of a Health Center in the Algarve region. Results: A training cycle was carried out in 

which the presence of risk factors in the home and knowledge deficits in the population stud-

ied was verified, which negatively influences the occurrence of falls. This project is still in the 

implementation and data collection phase, so it is not possible to present the results. Conclu-

sion: Community empowerment proves to be an effective strategy, contributing to training 

and health promotion, promoting adherence to behaviors that lead to a reduction in risk fac-

tors present in the home and surrounding space, positively intervening in the prevention of the 

occurrence of falls. Keywords:  Community nursing, elderly, falls, prevention.  
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1 INTRODUÇÃO 

Portugal tal como outros países a nível mundial, caracteriza-se por uma importante modi-

ficação na pirâmide etária, onde se verifica um aumento do envelhecimento populacional, 

enfrentando por isso os desafios dessa maior longevidade, particularmente no que se refere ao 

estado de saúde e participação na vida social da população idosa. 

Este incremento da população envelhecida, surge da relação entre a diminuição dos índi-

ces de natalidade e mortalidade, e o aumento da esperança de vida da população em geral. 

O termo envelhecimento, é definido como um conjunto de alterações fisiológicas, morfo-

lógicas, bioquímicas e emocionais que ocorrem ao longo da vida, e se vão acentuando à me-

dida que os anos decorrem. Trata-se de um processo progressivo de perdas físicas e sensori-

ais, que tornam as pessoas mais frágeis, desprotegidas e suscetíveis ao aparecimento de doen-

ças o que irá afetar a sua autonomia e independência (Menezes, Costa, & Iwate, 2018). 

Este fenómeno demográfico conduz a mudanças epidemiológicas, que implicam novos 

desafios para os sistemas de saúde. Com o aumento da esperança média de vida, o desafio é 

viver mais, contudo, o que se pretende é viver mais mas de forma saudável e com uma melhor 

qualidade de vida (DGS, 2017). 

A qualidade de vida da população idosa, está associada a elementos que envolvem não só 

aspetos físicos, mas também psicológicos e sociais. O bem-estar físico e mental, a inserção 

social e uma boa estrutura familiar, contribuem para um envelhecimento saudável (DGS, 

2017). 

Envelhecer de forma ativa e colaborar em atividades prazerosas, proporcionam uma vida 

com mais qualidade. A pessoa deve participar, em atividades que favoreçam a sua integração 

social  e a sua capacidade criativa, sejam esses compromissos para descansar,  para se divertir 

ou apenas para se distrair (Menezes, Costa, & Iwate, 2018). 

É preciso minorar as consequências do processo de envelhecimento, procurando manter 

os idosos funcionalmente independentes, o maior tempo possível. 

Todavia, sabe-se que o processo de envelhecimento provoca alterações no organismo da 

pessoa. O sistema nervoso e músculo-esquelético, sofrem uma diminuição na capacidade dos 

reflexos, do equilíbrio corporal, o que influência negativamente o processo de deambulação. 

A maioria dos idosos enfrentam um conjunto de doenças crónicas, o que obriga o consumo 

diário de múltiplos fármacos, tornando a pessoa mais frágil e vulnerável à ocorrência de que-

das (Menezes, Costa, & Iwate, 2018). 
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As quedas são consideradas um grave problema de saúde pública e de grande impacto 

pessoal, social e comunitário, devido à sua elevada incidência, morbilidade e custos sociais e 

económicos, decorrentes das lesões provocadas. Neste sentido, devem ser investigadas para 

podermos conhecer as suas principais  causas e  consequências, pois é o seu conhecimento 

que nos permite intervir para podermos prevenir (Sousa, 2015).   

O Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e Saúde Pública [EEECSP] pos-

sui como foco de atenção a promoção da saúde das populações e comunidade, num processo 

de capacitação das mesmas, com vista à obtenção de ganhos em saúde (Regulamento das 

Competências Específicas do EEECSP, 2018b), possuindo por isso um papel importantíssimo 

na capacitação dos idosos para diminuir o risco de queda na comunidade. 

O presente relatório surge no âmbito do 4.º Curso de Mestrado em Enfermagem em As-

sociação (Instituto Politécnico de Beja, Universidade de Évora, Instituto Politécnico de Porta-

legre, Instituto Politécnico de Setúbal e Instituto Politécnico de Castelo Branco) na área de 

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, no Instituto Politécnico de Beja no ano letivo 

2020/2021, e descreve o projeto de intervenção comunitária desenvolvido durante os estágios 

realizados numa Unidade de Cuidados na Comunidade [UCC]  da região do Algarve. 

Sabendo que as consequências de uma queda podem afetar a capacidade de execução das 

atividades de vida diária e consequentemente provocar alterações na saúde e qualidade de 

vida do idoso, as quedas bem como os seus distúrbios assumem elevada relevância. Contri-

buir para identificar problemas que estejam associados a esse evento, permite delinear inter-

venções de enfermagem com vista à resolução ou diminuição dos mesmos.  Foi partindo des-

tas premissas, corroboradas pelo diagnóstico da situação de saúde efetuado a uma população 

que ingressou a Equipa de Cuidados Integrados na Comunidade [ECCI] da UCC, durante o 

ano 2020, que surge o projeto de intervenção comunitária denominado “Quedas em Idosos- 

Conhecer para Prevenir” 

Nessa UCC, não estavam ainda definidas estratégias de prevenção de quedas na popula-

ção idosa, pelo que um projeto de intervenção comunitária baseado na metodologia de Plane-

amento em Saúde na temática das quedas em idosos se tornava imprescindível e pertinente de 

implementar.  

O presente trabalho tem como objetivo dar a conhecer o percurso efetuado durante o es-

tágio, e refletir sobre a forma como o mesmo permitiu a aquisição de competências de mestre 

e de enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. 
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O Projeto de Intervenção Comunitária desenvolvido teve como principais objetivos, iden-

tificar o risco de queda dos utentes, com necessidade de ingressar a Equipa de Cuidados Con-

tinuados Integrados, participar no empoderamento do idoso/família/cuidador para a prevenção 

de quedas e conhecer as principais causas que originaram a queda, para poder intervir na pre-

venção deste evento. 

A escolha da temática teve origem em entrevistas exploratórias iniciais realizadas com a 

Coordenação da UCC e com a equipa multidisciplinar onde foi identificado o risco de queda 

como um problema emergente, face ao aumento do número de utentes com esse diagnóstico 

que ingressaram na ECCI, no último ano. Neste sentido procedeu-se à análise documental dos 

registos de todos os utentes admitidos na ECCI, no período de tempo de janeiro a dezembro 

de 2020, através da consulta do processo do utente existente no Aplicativo de Monitorização 

da Rede Nacional de Cuidados Continuados [RNCCI].  Nessa colheita de dados, foram con-

sultados os dados registados na avaliação inicial e referentes à aplicação da Escala de Morse. 

Para a avaliação do risco de queda existem diversas escalas, no entanto a que é utilizada 

na RNCCI é a Escala de Morse, por ser considerada uma excelente ferramenta ao permitir 

estratificar o risco, e hierarquizar a probabilidade da ocorrência de queda.  

A opção pelos idosos integrados na ECCI surge por um lado, porque estes constituem um 

grupo com diversas fragilidades e com idade avançada, o que a priori, e de acordo com a lite-

ratura aumenta o risco e a predisposição para sofrerem este tipo de acidente doméstico, por 

outro lado, porque as quedas e lesões dos idosos frágeis, tendem a ocorrer dentro de casa na 

realização das atividades de vida. 

A realização deste projeto, foi ao encontro das competências do Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, na medida em que a avaliação do estado de 

saúde de uma comunidade, a conceção e implementação de projetos de intervenção, com base 

na Metodologia do Planeamento em Saúde, patenteia uma das competências específicas desta 

área de especialização (Ordem dos Enfermeiros, 2018b).  

 Os enfermeiros, em particular os que trabalham na comunidade, são considerados ele-

mentos basilares no desenvolvimento e implementação de  intervenções fomentadoras de saú-

de em todas as fases do ciclo vital, as quais reforçam e incentivam  a importância da escolha 

de comportamentos saudáveis, com objetivo de viver mais tempo de uma forma ativa e sau-

dável (Canhestro, & Basto, 2016). 
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Tendo presente a importância da promoção da saúde, patenteando a atenção na preserva-

ção das capacidades funcionais dos idosos, o enfermeiro, enquanto membro da equipa multi-

disciplinar possui um papel fundamental, o qual deverá estar convenientemente qualificado 

para assistir as necessidades individuais e coletivas de todas as pessoas, em especial a popula-

ção de sessenta ou mais  anos (Rinaldi, Campos, Lima & Sodré, 2013). 

Como referência teórica, baseei-me no Modelo de Promoção de Saúde de Nola Pender, 

no que diz respeito à abordagem da comunidade e ao empoderamento comunitário, seguindo a 

Metodologia de Planeamento em Saúde, proposta por Emílio Imperatori e Maria do Rosário 

Giraldes, tendo como objetivo contribuir para o empoderamento da comunidade sobre os ris-

cos e medidas de prevenção de quedas. 

Inicio este trabalho com um breve enquadramento teórico, efetuado com base numa revi-

são da literatura, realizada nas bases de dados presentes na EBSCO. Para a realização da pes-

quisa recorri aos seguintes descritores: Falls, knowledge, prevention, aging, usando o opera-

dor booleano AND. Para a pesquisa incluí artigos disponíveis com texto integral, analisados 

por pares e com intervalo de publicação de 2015 a 2020. Ao longo do desenvolvimento do 

trabalho, tive ainda necessidade de recorrer a vários relatórios e artigos de saúde, disponíveis 

online, bem como a vários autores que se configuraram como alicerces para a realização do 

mesmo. Os restantes capítulos estão organizados de acordo com as etapas do Planeamento em 

Saúde. 

De forma a demostrar as competências adquiridas, no final do relatório é apresentada 

uma reflexão e análise crítica sobre o trabalho desenvolvido e as competências do Enfermeiro 

Especialista adquiridas durante este processo académico. Termino com alguns comentários 

finais, a título de conclusão e com a apresentação das respetivas referências bibliográficas. 

Este trabalho foi redigido segundo o novo acordo ortográfico e segundo as normas de elabo-

ração e referenciação bibliográfica da American Psychological Association [APA], 6ª edição. 
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2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

2.1 ENVELHECIMENTO 

Os tempos hodiernos, são caracterizados por um imutável processo de transição demográ-

fico, a maioria das pessoas pode viver até aos 60 ou mais anos. As quedas acentuadas nas ta-

xas de natalidade, mortalidade e um aumento da esperança média de vida, conduzem ao impe-

tuoso envelhecimento das populações em todo o mundo (DGS, 2017). 

O termo envelhecimento é definido como um conjunto de variações fisiológicas, morfo-

lógicas, bioquímicas e emocionais, que vão surgindo ao longo da vida e cujas alterações se 

acentuam à medida que os anos decorrem. Trata-se de um percurso progressivo, de perdas 

motoras e sensoriais ao longo do tempo, que tornam os indivíduos mais vulneráveis e suscetí-

veis ao aparecimento de doenças, o que irá afetar diretamente a sua funcionalidade (Menezes 

et al., 2018). Considerado um processo sequencial, individual, irreversível,  e  não patológico, 

comum a todos as pessoas, de forma a que o tempo as torne menos capazes de reagir ao meio 

ambiente (Rinaldi, et al., 2013). 

Envelhecer é um processo natural, sendo que é uma etapa distinta a cada indivíduo, cada 

um envelhece ao seu ritmo e de diferente forma. Essas diferenças estão relacionadas com fato-

res genéticos, fisiológicos, alterações do estado de saúde, estilos de vida, género, cultura, edu-

cação e condições socioeconómicas.  

Ao longo da vida o organismo sofre transformações, resultantes da influência de fatores 

intrínsecos e extrínsecos, que aceleram o processo de envelhecimento e provocam transfor-

mações irreversíveis. Segundo a literatura é a partir dos 30 anos de idade que ocorrem as pri-

meiras alterações. Devido a variações celulares, o organismo perde a capacidade funcional de 

regeneração e de reparação,  ficando mais disposto a transtornos teciduais (Barbon, 

Wiethölter, & Flores, 2016). 

Com o aumento da esperança média de vida da população, torna-se necessário garantir 

aos idosos, não apenas maior longevidade, mas também satisfação e qualidade de vida. Esta 

fase do ciclo vital além das alterações corporais, vem normalmente acompanhado de um 

aglomerado de sentimentos. O envelhecimento traz ao ser humano uma série de mudanças 

psicológicas, que pode resultar na dificuldade de se adaptar a novos papéis, falta de motivação 

e dificuldade de planear o futuro, perdas orgânicas, afetivas e sociais, alterações psíquicas que 
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exigem tratamento, por exemplo,  depressão, baixa autoestima, bem  como  o suicídio (Rocha, 

2018). 

Em Portugal, tal como nos restantes países desenvolvidos, a Organização Mundial de Sa-

úde [OMS], considera idoso, a pessoa com 65 ou mais anos de idade (DGS, 2017). 

Para Rocha, (2018), o envelhecimento representa, a última das três fases do ciclo vital do 

organismo, sendo as duas primeiras a infância e a maturidade. Refere que no envelhecimento 

são considerados quatro etapas, a meia-idade, a qual compreende a pessoas entre 45 e 59 anos 

de idade, os idosos, entre os 60 e 74 anos, os anciões, pessoas na faixa etária entre 75 e 90 

anos e a velhice extrema, acima de 90 anos de idade. 

O envelhecimento social está relacionado com alterações do estatuto social. A transição 

da posição de economicamente ativo para o cidadão reformado, é percebida como uma perda 

de produtividade e poder social. Nesta fase muitos idosos sentem dificuldade de adaptação.  

Aqui, iniciam um ciclo de perdas, desde a situação económica ao poder de decisão, à perda de 

familiares e amigos, da independência e da autonomia, de contatos sociais, à perda da própria 

identidade. Quando exposto a um processo de perdas e rejeições, o idoso tem tendência a pro-

curar o isolamento quer por vontade própria, quer pela condição social. São observados sinais 

de depressão, dependência e desestruturação familiar, como é o caso do chamado síndrome do 

ninho vazio, definido em algumas culturas como o sofrimento associado à perda do papel da 

função parental, com a saída dos filhos da casa dos pais (Rocha, 2018). 

Geralmente a sociedade vê as pessoas com idade mais avançada de uma forma estereoti-

pada, o que por vezes conduz à discriminação de indivíduos ou grupos. Tal distinção foi de-

nominada de discriminação etária, podendo ser uma forma de discriminação tal como o se-

xismo ou o racismo. O estereótipo de discriminação etária generalizado a pessoas mais velhas, 

é de que são pessoas dependentes, são vistas como um fardo para as famílias e sociedade. Este 

facto pode levar a uma suposição durante o desenvolvimento de políticas, de que os gastos 

com adultos desta faixa etária, são simplesmente um encargo na economia e a uma ostentação 

na contenção de custos (OMS, 2015). 

Atualmente o envelhecimento humano é visto com novas conotações e os profissionais 

contêm um olhar diferenciado, relativamente à dinâmica do envelhecimento humano, coope-

rando na prevenção, promoção e reabilitação da saúde da pessoa idosa (Rocha, 2018). 

Perante o atual cenário demográfico, somos confrontados com novas exigências a médio 

e longo prazo. As políticas públicas, as instituições de formação de profissionais, a sociedade 
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e os grupos familiares, serão elementos fundamentais no envelhecimento saudável, sendo es-

te, a arte do bem viver, viver com qualidade de vida. Entre os principais fatores do processo 

de envelhecer, é fundamental manter a capacidade funcional. A prática de atividade física, o 

controlo ou ausência de doenças crónicas, a aceitação de alterações biopsicossociais, a saúde, 

autonomia, independência e a criatividade, evitar o isolamento e depressão, gostar do ambien-

te domiciliar, inserção social, procurar meios de aprendizagens, são exemplos basilares do 

envelhecimento saudável. 

O ambiente familiar é considerado o espaço prioritário de permanência e cuidado da pes-

soa idosa. Porém, para compreender o processo de envelhecer é preciso ter em conta a história 

de vida da pessoa, a realidade familiar, social, económica, cultural, e dar ênfase ao papel da 

mulher como cuidadora. Embora, a mulher esteja cada vez mais presente no mercado de tra-

balho, ainda é vista como a pessoa que assume as funções de cuidadora. Importa referir, que 

esta função de cuidadora familiar foi construída historicamente, e está alicerçada nos valores 

culturais e sociais da primeira metade do século passado, no qual as mulheres adotavam o 

papel domiciliar (Colussi, Pichler, & Grochot, 2019). 

Estudos apontam, que familiares/cuidadores, referem medo e insegurança, relacionados 

com a possibilidade de o idoso ficar dependente quanto à capacidade funcional, psíquica e 

social, exigindo cada vez mais cuidados. Por isso, é imprescindível preparar os familia-

res/cuidadores para o futuro, é necessário capacitá-los, fornecer informações e facilitar a parti-

lha das suas vivências e emoções, minimizando aspetos conflituosos, porque é a família que 

passa por transformações estruturais nos modos de viver e exercer o cuidado (Colussi, Pichler 

& Grochot, 2019). 

2.1.1 Envelhecimento Demográfico 

O envelhecimento da população é um acontecimento positivo da humanidade, porém, 

também é considerado um desfio para a sociedade. O envelhecimento demográfico é um aspe-

to central de debate na atualidade. Numa análise às estatísticas mais recentes, observamos 

dados de forte interesse para compreender de forma mais clara, o cenário que se projeta para o 

futuro da população. 

Em todo o mundo, o número de pessoas com mais de 65 anos tem crescido rapidamente, 

em relação aos restantes grupos etários. O número dessa parcela foi estimado como sendo de 

688 milhões de pessoas em 2006, projetado para um aumento de quase dois bilhões de pesso-
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as até 2050. Pela primeira vez na história nessa fase a população de idosos, será muito maior 

do que a de crianças e jovens com menos de 14 anos de idade (DGS, 2017). 

Em Portugal tal como em outros países, a taxa de envelhecimento tem vindo aumentar. 

Portugal é considerado o quarto país da União Europeia [UE] com maior percentagem de pes-

soas idosas, sendo apenas ultrapassado pela Grécia, Alemanha e Itália (Figura 1) (DGS, 

2017). 

 

          Figura 1- Percentagem da população com 65 ou mais anos na União Europeia. 
Fonte:Eurostat, 2015. 

O índice de envelhecimento é a relação existente entre o número de idosos e a população 

jovem. Definido como o número de pessoas com 65 e mais anos por cada 100 pessoas meno-

res de 15 anos. Um valor inferior a 100, significa que há menos idosos do que jovens (OMS, 

2015).  

Segundo dados fornecidos pelo (PORDATA, 2021), este índice mostra um aumento de 

27.5% em 1961, para 161.3% em 2019 ( Figura 2). 
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  Figura 2- Índice de Envelhecimento em Portugal. Fonte: PORDATA, Consulta em 11 de    
março de 2021. 

As alterações na dimensão e na composição por sexo e idade da população residente em 

Portugal, devido à baixa natalidade e ao aumento da longevidade, nas últimas décadas, apon-

tam para além, da diminuição populacional nos últimos anos, a progressão do envelhecimento 

demográfico (DGS, 2017). 

Segundo dados obtidos pelo Instituto Nacional de Estatística [INE] (2019), o envelheci-

mento demográfico em Portugal continua a destacar-se. Quando comparado com 2017 a po-

pulação com menos de 15 anos, diminuiu para 1 407 566 (menos 16 330 pessoas), e a popula-

ção com idade igual ou superior a 65 anos aumentou para 2 244 225 pessoas (mais 30 951), 

representando respetivamente, 13,7% e 21,8% da população total. A população mais idosa 

(idade igual ou superior a 85 anos), aumentou para 310 274 pessoas (mais 12 736). 

De acordo com os resultados obtidos na mesma fonte, onde foram determinados quatro 

cenários de projeção da população, em Portugal o índice de envelhecimento poderá mais do 

que duplicar entre 2015 e 2080, passando de 147 para 317 idosos por cada 100 jovens (Figura 

3).  

É de salientar que o processo de envelhecimento da população tenderá a apresentar algu-

ma estabilização, quando as gerações nascidas num contexto de níveis de fecundidade abaixo 

do limiar de transposição das gerações, começarem a entrar na faixa etária de 65 e mais anos.  
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Figura 3- Índice de envelhecimento em Portugal, 1991-2080 (estimativas e projeções). Fonte: INE 
2017. 

Ainda que o envelhecimento demográfico ocorra em todas as regiões do país, poderá ser 

mais evidente nas regiões autónomas, atualmente as menos envelhecidas.   

O índice de envelhecimento na região autónoma dos Açores situava-se em 2015, em 82 

idosos por cada 100 jovens, e prevê-se que possa aumentar para 272 idosos por cada 100 jo-

vens em 2080 (mais do que triplicando). Na região autónoma da Madeira o índice de envelhe-

cimento situava-se em 2015, em 105 idosos por cada 100 jovens, e prevê-se que possa aumen-

tar para 307 idosos por cada 100 jovens em 2080 (quase triplicando).  

No entanto, de acordo com estas projeções, a região mais envelhecida em 2080, será o 

Norte (em 2015 era o Alentejo) e a região menos envelhecida será o Algarve (em 2015 era a 

região autónoma dos Açores) (INE, 2017). 

Entre 2015 e 2080, de acordo com as projeções, Portugal irá perder população dos atuais 

10,3 para 7,5 milhões de pessoas, ficando abaixo do patamar de 10 milhões em 2031. 

O número de jovens baixará de 1,5 para 0,9 milhões, ponderando aumentos no índice de 

fecundidade mesmo assim, resultará uma diminuição do número de nascimentos motivada 

pela redução de mulheres em idade fértil. O número de idosos passará de 2,1 para 2,8 milhões 

(INE, 2017). 

No ano de 2015, as pessoas com 65 ou mais anos residentes em Portugal representavam 

mais de um quinto da população. Ao mesmo tempo a percentagem de jovens na população 

total tem diminuído progressivamente (Diário da República, 2016). 
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Face a exposto, uma das principais preocupações políticas é criar os alicerces necessários 

para poder proporcionar um envelhecimento ativo e saudável, com vista à melhoria da quali-

dade de vida dos idosos (Diário da República, 2016). 

2.1.2 Envelhecimento Ativo e Saudável 

A Organização Mundial de Saúde, introduziu o termo envelhecimento ativo em 2002 na 

II Conferência Mundial sobre o Envelhecimento, realizada em Madrid. Foi definido como o 

processo de melhoria de oportunidades para a saúde, tendo presente a melhoria da qualidade 

de vida à medida que as pessoas envelhecem. Tem como objetivo aumentar a esperança de 

uma vida saudável e aprimorar a qualidade de vida para todas as pessoas, inclusive para as 

que apresentam incapacidades físicas e as que precisam  de auxílio (Gonçalves, 2015). 

O conceito de envelhecimento ativo aplica-se tanto a sociedades como a indivíduos. No 

primeiro caso, espera-se que as oportunidades de saúde, participação, segurança e de aprendi-

zagem ao longo da vida, sejam otimizadas por meio de ações políticas, pois são condições 

necessárias à manutenção de uma vida ativa. Em relação aos indivíduos, foi-lhe atribuído o 

papel de usufruir das oportunidades que lhes são dadas, de acordo com suas necessidades, 

capacidades e preferências (Sousa, Lima, Cesar & Barros, 2018). 

O termo “ativo” refere-se ao envolvimento contínuo na vida social, económica, cultural, 

espiritual e cívica (DGS, 2017). 

A população envelhecida pode proporcionar importantes contribuições enquanto mem-

bros da família, voluntários e participantes ativos no mercado de trabalho.   

Uma suposição que vai contra os equívocos negativos associados ao envelhecimento, é 

que atualmente pessoas mais velhas, desfrutam de melhor saúde em relação aos seus pais ou 

avós. Podendo dizer que “o 70 é o novo 60”. Se hoje os adultos de 70 anos têm a mesma saú-

de que os adultos de 60 anos do passado, pode-se concluir que os adultos de 70 anos de hoje 

possuem melhor condição para se defenderem sozinhos, logo existe uma menor necessidade 

de ações políticas para ajudá-los (OMS, 2015). 

A literatura demonstra que pessoas idosas capazes de orientar a própria vida, mantendo a 

sua autonomia e realizar atividades de lazer, manifestam uma auto perceção da vida otimista o 

que contribui para uma velhice saudável e ativa. Portanto, os idosos devem ser considerados 

pessoas de participação positiva na sociedade, tendo em conta as faculdades de cada um. Nes-

te sentido, uma sociedade madura tem o dever de não negligenciar os indivíduos quando eles 
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chegam a esta etapa do ciclo vital. Devem promover a transmissão de valores e experiências, 

competências e habilidades individuais, espiritualidade e religiosidade, tendo sempre presen-

te, o conceito de Envelhecimento Ativo (Nunes, 2015). 

As políticas devem ser metódicas, possibilitar que um maior número de pessoas consigam 

encontrar um caminho positivo no envelhecimento. A população envelhecida é um recurso 

social e económico pois, como já foi referido, o aumento da esperança média de vida, signifi-

ca uma maior oportunidade de contribuir para a sociedade (OMS, 2015). 

 Uma pesquisa desenvolvida no Reino Unido em 2011, verificou que após definir os cus-

tos das pensões, bem-estar e cuidados com a saúde, em relação às contribuições feitas por 

meio de impostos, gastos de consumidores e outras atividades de valor económico, as pessoas 

mais velhas contribuíram com aproximadamente 40 milhões para a sociedade, valor que subi-

rá para 77 bilhões em 2030. No Quénia por exemplo, a idade média dos pequenos agricultores 

é de mais de 60 anos. Portanto, as pessoas mais velhas podem ser essenciais para manter a 

segurança dos alimentos não só no Quénia, mas também em outras partes de África. Esta ge-

ração assume um papel crucial no apoio a outras gerações (OMS, 2015). 

Subsiste a necessidade de tornar os idosos o mais ativos possível, para que possam con-

tribuir de alguma forma para a sociedade, diminuindo custos de saúde.  

Existem diversos fatores que podem ajudar no envelhecimento saudável, tais como, a 

prevenção de doenças, atrasando o seu aparecimento ou diminuindo a sua gravidade, realizar 

consultas médicas regulares, bem como, rastreios oncológicos, praticar exercício físico, ter 

presente uma alimentação saudável. O isolamento social e a depressão, são afeções comuns 

nas pessoas idosas, com grande interferência no seu bem-estar e na manutenção das suas fa-

culdades mentais, por isso a sua prevenção deve ser garantida. Pessoas idosas devem partici-

par em eventos de grupo, atividades de aprendizagem, de conhecimento e de convívio social 

(DGS, 2017). 

Perante o descrito anteriormente, podemos afirmar que o Envelhecimento Ativo e Saudá-

vel depende de uma variedade de influências ou determinantes, que rodeiam indivíduos, famí-

lias e comunidades. Eles incluem, o género, a cultura, e seis grupos adicionais de determinan-

tes complementares e inter-relacionados, como podemos ver na figura 4 (WHO, 2010). 
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Figura 4- Determinantes do envelhecimento ativo. Fonte: Envelhecimento Ativo: uma perspetiva de 
política OMS, 2002. 

Destes determinantes é pertinente destacar os Estilos de Vida, como a alimentação, ativi-

dade física, sono, gestão do stress, os quais são fundamentais para a promoção da saúde e pre-

venção de várias afeções crónicas. A obtenção de ganhos em saúde pela adoção de estilos de 

vida saudáveis surge como uma oportunidade de influenciar positivamente a saúde, sobretudo 

no que diz respeito a doenças crónicas. Manter uma dieta saudável e ponderada, é crucial para 

o envelhecimento saudável. A participação regular em atividade física moderada, é essencial 

para manter boa saúde, para a promoção da independência e da autonomia e para a prevenção 

de diversas patologias, evitando o declínio da capacidade funcional. O exercício pode melho-

rar o equilíbrio, a mobilidade e o tempo de reação (WHO, 2010). 

A Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável [ENEAS], tem como objeti-

vos o desenvolvimento sustentável, assegurar vidas saudáveis e promover o bem-estar para 

todos, em qualquer idade. Neste sentido, perspetivam-se  mudanças significativas relativa-

mente ao processo de envelhecimento, durante o ciclo de vida até, 2025, destacando a redução 

da mortalidade prematura (abaixo dos 70 anos), a melhoria da esperança de vida saudável (aos 

65 anos), e ainda a redução dos fatores de risco relacionados com as doenças não transmissí-

veis, especificamente a obesidade infantil e o consumo e exposição ao tabaco, tendo em vista 

a obtenção de mais valor em Saúde (DGS, 2017).  
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O envelhecimento saudável depende do equilíbrio entre o declínio natural das capacida-

des individuais, mentais e físicas, e a obtenção dos objetivos da pessoa.  

Como já vimos, são vários os fatores que podem influenciar a saúde do indivíduo e co-

munidades, frequentemente designados por determinantes da saúde. A Carta de Ottawa, para a 

Promoção da Saúde OMS (1986), realça o interesse de pensar a saúde em todas as políticas, 

em ambientes saudáveis, nos estilos de vida saudável e da necessidade de orientação dos ser-

viços de saúde para a prevenção de doenças e melhoria da saúde. Defende que a saúde é um 

conceito positivo que evidencia os recursos sociais e pessoais assim como, as capacidades 

físicas. Em consequência, a Promoção da Saúde não é uma responsabilidade apenas do sector 

da saúde pois exige estilos de vida saudáveis para atingir o bem-estar. A promoção da saúde 

está para além da prestação de cuidados de saúde. Uma política de promoção da saúde, assen-

ta em diversas abordagens complementares, incluindo a legislação, as medidas fiscais, os im-

postos e as mudanças organizacionais. É ainda citado na Carta de Ottawa, que a promoção da 

saúde se desenvolve, através da intervenção efetiva na comunidade, estabelecendo priorida-

des, tomando decisões, planeando e implementando estratégias, com vista a atingir melhor 

saúde. No centro deste processo encontra-se o reforço do poder (empoderamento) das comu-

nidades, para que assumam o controlo dos seus próprios esforços e destinos (OMS, 1986). 

A promoção da saúde prevê o desenvolvimento pessoal e social, através da melhoria da 

informação, educação para a saúde e reforço das competências que habilitem para uma vida 

saudável. Deste modo, as populações ficam mais instruídas para controlar a sua saúde e o am-

biente e poderem fazer opções conducentes à saúde. É fundamental capacitar as pessoas, para 

assimilarem durante o ciclo de vida, escolhas de vida saudável, preparando-as para as diferen-

tes etapas e poderem enfrentar doenças crónicas e as incapacidades que possam surgir. 

No que se refere ao sector da saúde a responsabilidade da promoção da saúde deve ser 

partilhada com os indivíduos, grupos comunitários, profissionais, instituições de saúde e com 

os governos. Todos devem trabalhar em equipa, pela criação de um sistema de cuidados de 

saúde que contribua para a continuidade da saúde. Devem apoiar os indivíduos e as comuni-

dades, na satisfação das suas necessidades para uma vida saudável e proporcionar a comuni-

cação, entre o sector da saúde, os sectores social, político, económico e ambiental (OMS, 

1986). 



 
 

 
jan-22 | Página 32 

   

“Quedas em idosos – Conhecer para Prevenir” 

Tendo presente o supracitado, é urgente promover o aumento da literacia em saúde, ter 

pessoas e comunidades ativas e capacitadas por forma a criar condições que favoreçam a to-

mada de decisões críticas face às suas opções. 

O fenómeno demográfico de envelhecimento que a sociedade atual suporta, oferece um 

grande desafio, o de promover estratégias pedagógicas para preparar a pessoa para a condição 

de idoso (Nunes, 2015). 

A literacia em saúde no contexto do envelhecimento, adquire grande relevância na me-

dida em que a população mais velha continua a envelhecer. O envelhecimento é um processo 

normalmente descrito pela negativa, é visto como a bomba-relógio demográfica, a população 

não-produtiva. No entanto temos de reconhecer e aceitar este acontecimento demográfico, e 

tentar implementar estratégias que permitam fazer uso do capital dos adultos mais velhos 

(Barbosa, 2013). 

Como já foi referido, a verdade é que a maioria das pessoas mais velhas, em todos os paí-

ses, continua a representar um recurso substancial para as famílias e para a sociedade. Assim, 

políticas e programas de envelhecimento ativo, tornam-se necessários para permitir que as 

pessoas continuem ativas, de acordo com as suas capacidades e à medida que envelhecem, ter 

presente a importância de prevenir e retardar incapacidades e doenças crónicas, as quais se 

tornam lesivas, para os indivíduos, famílias e para os sistemas de saúde (Barbosa, 2013). 

Literacia em saúde é definida, como como um conjunto de competências cognitivas e so-

ciais e a capacidade que cada pessoa possui em procurar, compreender e dar uso à informação 

obtida, por forma a promover e manter uma boa saúde (DGS, 2018). 

Envolve o conhecimento, motivação e competências das pessoas para aceder, compreen-

der, avaliar e aplicar informação disponível, de forma a formar juízos e tomar decisões no seu 

dia-a-dia sobre cuidados de saúde, com intuito de manter ou melhorar a qualidade de vida 

durante todo o ciclo vital (DGS, 2018). 

A promoção da Literacia em Saúde, junto das pessoas, das comunidades, e das organiza-

ções, assume-se como um desafio e um componente essencial da Saúde Pública. Em Portugal, 

estudos apontam para que 5 em cada 10 pessoas da população, têm níveis reduzidos de litera-

cia em Saúde. A melhoria destes valores apresenta-se como uma prioridade estratégica que 

poderá ter impactos diretos na saúde, bem-estar e qualidade de vida da população (DGS, 

2018). 
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A literacia envolve um processo contínuo de aprendizagem, que permite capacitar o indi-

víduo de modo que possa continuar a participar ativamente na sociedade, que possibilite, al-

cançar os seus objetivos e incrementar os seus potenciais e conhecimento. O desenvolvimento 

da literacia, é uma condição necessária para o progresso pessoal e coletivo eficaz, que terá 

implicações no sistema de saúde por isso, quanto mais conhecimentos a pessoa conseguir, 

maior o seu contributo na sociedade (Santos, 2018). 

Em várias definições de literacia encontradas, o termo capacitação é comum e parece ser 

a solução para o sucesso da literacia em saúde. O desenvolvimento dessa capacitação, ou seja, 

de maior poder, resultará num progresso considerável na autonomia e aquisição de competên-

cias pelo indivíduo (DGS, 2018). 

Tendo presente que a literacia em saúde é um desafio da Saúde Pública em Portugal, a 

Direção Geral da Saúde, desenvolveu um Plano de Ação para a Literacia em Saúde, 2019-

2021, baseado em práticas internacionais para a determinação e implementação de objetivos 

promotores de Literacia em Saúde, com fim de potenciar e criar oportunidades de ativação de 

comportamentos saudáveis. Este plano de ação tem como prioridades e objetivos, adotar esti-

los de vida saudáveis no contexto diário, capacitar para a utilização adequada dos sistemas de 

saúde. Promover o bem-estar na doença crónica, e por fim, promover o conhecimento e a in-

vestigação (DGS, 2018). 

De acordo com os resultados obtidos no Inquérito sobre Literacia em Saúde em Portugal 

[ILS-PT] (2016), comparado com os países participantes no Health Literacy Survey EU 2014, 

[HLS-EU], Portugal é o país que apresenta menor percentagem de pessoas com um nível no-

tável de literacia em saúde com 8,6%, e com a média europeia de 16,5%. Encontra-se em se-

gundo lugar, no que se refere à percentagem de pessoas com nível suficiente de literacia em 

Saúde com 42,4%, sendo que a média europeia é de 36%. No que se refere à percentagem de 

pessoas com um nível problemático de literacia em Saúde, Portugal apresenta um valor mais 

elevado 38,1%, do que a média europeia, 35,2%. Com nível inadequado, apresenta um valor 

inferior a 10,9%, ao da média europeia de 12,4% (DGS, 2018). 

A literacia em saúde é um meio que enaltece a pessoa enquanto gestor da sua própria sa-

úde, é basilar para que as pessoas possam gerir com sucesso a sua própria saúde. E para isso é 

necessário, a aquisição de conhecimentos sobre saúde e cuidados de saúde, tal como, compre-

ensão, interpretação e comunicação de informações de saúde, a pesquisa de cuidados ajusta-

dos e a tomada de decisões em saúde (Santos, 2018). 
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Perante o exposto, é fundamental apostar na literacia em saúde em Portugal. A população 

continua a envelhecer e não é só indispensável que esse prolongamento seja acompanhado de 

qualidade e bem-estar, como é cada vez mais urgente, que as pessoas entendam os benefícios 

em chegar a idades avançadas nas melhores condições possíveis de saúde. Nesta perspetiva a 

promoção da literacia, é considerada um instrumento essencial para defesa e crescimento de 

recursos e ganhos na autonomia das pessoas. 

2.2  QUEDAS 

A segurança é um direito de todos, com particular importância para as pessoas mais vul-

neráveis. A segurança efetiva é essencial para alcançar um envelhecimento ativo e saudável. 

Desempenha um papel relevante no processo de envelhecimento ativo, em relação a quedas e 

barreiras arquitetónicas. As quedas são os acidentes mais frequentes entre os idosos, e consti-

tuem a causa principal de morte acidental acima dos 65 anos, provocando uma elevada taxa 

de morbilidade. Alterações sensoriais, problemas de visão e audição, alterações do equilíbrio 

e doenças músculo-esqueléticas, como a osteoporose, estão relacionadas como aumento do 

número de quedas (Gemito, Batinas, Mendes, Santos, & Lopoes, 2014). 

A OMS em 2015 estimava que anualmente ocorriam 646.000 quedas com consequências 

fatais, tornando-as a segunda principal causa de morte por lesões não intencionais em todo o 

mundo. As taxas mais altas de mortalidade associadas a esse evento, correspondiam a pessoas 

com mais de 65 anos de idade. 

Como vimos o envelhecimento humano é um processo complexo que provoca alterações 

fisiológicas e sistémicas no organismo, tais como, a diminuição do tónus muscular, flexibili-

dade e redução das terminações nervosas. É um processo que envolve limitações e gera vulne-

rabilidades que podem influenciar as funções de equilíbrio do idoso, tornando-o mais suscetí-

vel ao risco de queda. Com o envelhecimento as Atividades de Vida Diária [AVD], tornam-se 

tarefas mais difíceis de realizar, devido à ocorrência de um declínio funcional (Giacomini, 

Fhon & Rodrigues, 2020). 

 Com o envelhecimento, a pessoa diminui a mobilidade, é suscetível de apresentar altera-

ções cognitivas, vive socialmente mais isolada, o que consequentemente  leva a um aumento 

do risco de queda, com o conseguinte aumento dos custos em saúde (Miranda, & Valdebenito, 

2020). 
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A OMS (2018), define queda, como um acontecimento involuntário que conduz o corpo 

ao solo ou outra superfície. 

Para a American Geriatrics Society [AGS], e a British Geriatrics Society [BGS], as que-

das são definidas como um contato não intencional, com a superfície de apoio, resultante da 

mudança de posição do indivíduo para um nível inferior à sua posição inicial, sem que tenha 

havido fator intrínseco determinante, ou acidente inevitável e sem perda de consciência 

(Falsarella, Gasparatto, & Coimbra, 2014). 

2.2.1 Tipo de Queda 

Existem diferentes tipos de quedas, as quais podem ser classificadas em acidentais, fisio-

lógicas não antecipáveis, e fisiológicas antecipáveis.  

As quedas acidentais, estão relacionadas com os fatores externos à pessoa, acontecem a 

pessoas sem presença de fatores de risco de queda, não se podendo prever ou antecipar. Estes 

tipos de quedas não são esperados e as estratégias para a sua prevenção passam por minimizar 

os riscos ambientais. Quedas fisiológicas não antecipáveis, acontecem em indivíduos sem 

fatores de risco para a queda não sendo, portanto, possíveis de prever, até que a primeira ocor-

ra. Estas podem ocorrer devido a fatores fisiológicos, como convulsões, perda de força, ou 

fraturas patológicas e correspondem a cerca de 8% do total das quedas. As fisiológicas anteci-

páveis, acontecem a pessoas com alterações fisiológicas e que apresentam risco de queda. 

Este tipo de queda, constitui quase 80% do total de quedas, sendo estas passíveis de preven-

ção (Barbosa, Carvalho, & Cruz, 2015).   

Existem evidências, que nos mostram que as quedas em idosos podem ter graves conse-

quências tais como, fraturas, lesões em tecidos moles, traumas, internamentos, podendo pro-

vocar a morte (Santos & Figueiredo, 2019).  

As quedas são consideradas uma síndrome geriátrica, com impacto negativo na funciona-

lidade da pessoa idosa, que pela queda ou pelo medo de cair, a pessoa vê-se sujeita a um con-

junto de intervenções as quais vão limitar a sua autonomia e a independência para o autocui-

dado. Podem provocar várias complicações nomeadamente, a hospitalização, a perda de fun-

cionalidade e mesmo a morte (Baixinho, Bernardes,& Henriques, 2020). Contribuem para o 

declínio funcional e diminuição da autonomia, com consequências diretas na qualidade de 

vida do idoso (Giacomini, et al., 2020). 
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No processo de envelhecimento fatores intrínsecos e extrínsecos, como perda de massa 

muscular, diminuição do equilíbrio, doenças crónicas não transmissíveis [DCNT], polimedi-

cação e perturbações cognitivas, comprometem a saúde e aumentam o risco de queda. Esses 

fatores por sua vez, associam essa evidência geriátrica à fragilidade. 

 A fragilidade é um dos conceitos que é discutido pelos investigadores quando abordadas 

as áreas de geriatria e gerontologia, o qual pode estar relacionado com a idade avançada, co- 

morbidades ou incapacidades. É definida como uma síndrome multifatorial, caracterizado 

pela diminuição da força, da resistência e da função fisiológica, o que aumenta a vulnerabili-

dade do indivíduo para desenvolver maior dependência e/ou morte. Atenua a resistência físi-

ca, altera o equilíbrio, aumenta a fraqueza e reduz o desempenho do idoso, causando um de-

clínio na reserva fisiológica do corpo, tornando-o vulnerável a eventos adversos, incluindo as 

quedas (Giacomini, et al., 2020). 

2.2.2 Fatores de Risco de Quedas  

Os acidentes que têm como consequência uma queda, têm os seus fatores de risco identi-

ficados. A contribuição relativa de cada fator de risco, difere conforme a situação clínica indi-

vidual, a situação funcional e as características do espaço envolvente.  Fatores como a idade 

avançada, a presença de doenças crónicas, alterações do padrão de sono, défice visual, baixa 

escolaridade, habitação inadequada, condições ambientais desajustadas, aumentam o risco de 

queda (Portella & Lima, 2018).  

Ao longo dos anos vários autores e organizações têm classificado e agrupado, os fatores 

de risco de queda consoante diversas perspetivas, apesar de haver um consenso geral entre a 

maioria. As quedas são eventos de causas multifatoriais, que se podem tipificar de acordo 

com as seguintes categorias:  

- Fatores intrínsecos; 

- Fatores extrínsecos;  

 Os fatores intrínsecos, estão diretamente relacionados com o indivíduo. Estes abrangem: 

• Alterações fisiopatológicas, como por exemplo, diminuição da visão e audição, 

distúrbios vestibulares, propriocetivos e músculo-esqueléticos, disfunções da mar-

cha, comprometimento da força muscular, equilíbrio e sedentarismo.  

• Doenças crónicas ou agudas, como problemas cardiovasculares, neurológicos, os-

teoarticulares, e alterações do trato urinário.  
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• Deficiência nutricional, alterações cognitivas e medo de cair, consumo de certos 

fármacos, como os psicofármacos ou anti hipertensores, bem como, a utilização 

de polimedicação. 

•  É ainda considerado um fator intrínseco a presença de histórico de ocorrência de 

queda.  

 Estes fatores intrínsecos contribuem de maneira significativa para o risco de ocorrência 

de queda (Santos, Stivial, Lima, & Santos, 2020). 

Os fatores extrínsecos, estão relacionados com características ambientais e sociais. Estu-

dos relatam que representam entre 30% e 50% das quedas, entre os idosos residentes na co-

munidade. Reúnem uma série de características inadequadas relacionadas com os espaços, 

mobiliário, iluminação, existência de obstáculos no meio envolvente, como objetos no chão, 

tapetes soltos, banheiras sem apoios, escadas sem corrimão, ajudas técnicas inadequadas ou 

mal utilizadas, uso de roupa e calçado inadequado, entre outros. A identificação desses fatores 

de risco são essenciais porque muitos deles podem ser corrigidos e evitáveis (Santos et al., 

2020). 

A literatura mostra que cerca de metade das quedas, ocorrem em meios fechados, sendo 

os acidentes domésticos frequentes entre as pessoas idosas. O domicílio é um dos locais onde 

ocorrem mais acidentes. Foi identificado que existe elevado risco de queda, em residências 

com pisos e calçadas irregulares, tapetes não aderentes, fios elétricos soltos e soleiras inade-

quadas nas portas. A zona envolvente à residência, como jardins ou passeios de terra, calçadas 

escorregadias, degraus de entrada para a casa e iluminação noturna insuficiente, são conside-

rados fatores influentes na ocorrência de queda.  É ainda referenciado que fatores relaciona-

dos com espaços públicos, também são frequentes para a ocorrência de quedas. Passei-

os/caminhadas realizados em zonas perto da residência, podem pôr em causa a segurança da 

pessoa devido à existência de calçadas irregulares ou com fissuras, obstáculos sem sinalização 

adequada, lixo nas ruas, superfícies escorregadias e deficiente iluminação (Santos et al., 

2020). 

Para além das sequelas físicas e sociais que a queda provoca na vida da pessoa idosa, as 

consequências psicológicas, como o medo e a síndrome de ansiedade, não são menos impor-

tantes. O medo de que este episódio se repita pode levar à insegurança pessoal, à perda da 

autoconfiança, restrição das atividades de vida diária, depressão e isolamento social, fazendo 

com que as pessoas se tornem cada vez mais dependentes por inatividade e imobilidade.  
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O medo de cair, também é considerado um fator de risco de queda. Estima-se que 70% 

das quedas conduzem ao aparecimento do medo de cair e este, é observado em cerca de 

20,8% a 85% da população idosa. É conhecido que 12% a 65% da população idosa que vive 

na comunidade e que não tenha sofrido qualquer queda, apresente medo de cair. A prevalên-

cia de medo de cair parece aumentar com a idade e ter maior prevalência no sexo feminino.  

Há evidências que o medo de cair leva a uma diminuição na participação em atividades, 

aumenta a perda da confiança e diminui a capacidade para evitar as quedas. Esta restrição da 

atividade é observada em 50%, das pessoas idosas com medo de cair, e pode originar declínio 

funcional, atrofia muscular, falta de equilíbrio, alterações na marcha, depressão, isolamento 

social, com repercussões evidentes na qualidade de vida (Santos, 2019). 

Morar sozinho, também é um dos fatores de risco de queda no domicílio. A literatura 

mostra que idosos separados ou divorciados, apresentam elevada probabilidade de sofrer que-

das. O cuidado mútuo entre parceiros, pode explicar a redução do índice de quedas (Santos et 

al., 2020). 

É de extrema importância a investigação das quedas, pois provocam prejuízos psíquicos e 

funcionais para o idoso, que vão desde uma dificuldade da mobilização, a uma dependência 

funcional, o medo de cair novamente, hospitalizações contínuas, o que muitas vezes desenca-

deia o ciclo da morte (Santos et al., 2020). 

O medo está associado à fragilidade e à vulnerabilidade, pois essa condição está direta-

mente ligada a hospitalização, ansiedade, diminuição da capacidade motora, atingindo a saúde 

mental da pessoa, autonomia, interação social, depressão, diminuição da qualidade de vida, 

podendo conduzir à morte do idoso. Foi possível concluir que a presença de quedas na popu-

lação idosa, faz com que o domínio do medo de morrer, seja piorado quando comparado com 

os indivíduos que não caíram (Santos et al., 2020). 

O medo de morrer é uma realidade comum entre os idosos. Para alguns, a morte está li-

gada a idade e ao envelhecer, uma vez que com o envelhecimento a pessoa fica mais suscetí-

vel a patologias, a alterações emocionais, estado depressivo, o que acelera a sua deterioração 

física e mental, causando diminuição da capacidade funcional e diminuição da qualidade de 

vida, podendo levar a pessoa a morte (Santos et al., 2020). 

O uso de medicamentos tem sido objeto de diversos estudos como fator de risco para 

quedas. A Direção Geral de Saúde [DGS], associa os medicamentos psicotrópicos, ao risco de 

queda, contudo, encontrou-se igualmente referência aos ansiolíticos, antipsicóticos, anti-



 
 

 
jan-22 | Página 39 

   

“Quedas em idosos – Conhecer para Prevenir” 

depressivos, anti-hipertensores, anti-inflamatórios não asteroides, diuréticos, entre outros. 

Para além do grupo farmacológico, sabe-se que a associação de quatro ou mais medicamentos 

aumenta o risco de queda. Está provado cientificamente, que a medicação cardiovascular e 

analgésica, está associada a um maior risco de quedas em pessoas com mais de 60 anos. As 

quedas, são também responsáveis por 90% dos internamentos hospitalares, sendo a fratura do 

colo do fêmur a lesão mais comum (Gemito et al., 2014). 

Existe um consenso entre investigadores de que a ocorrência de quedas em idosos, se de-

ve à influência de múltiplos fatores com os quais o indivíduo interage (Figura 5).  

 
Figura 5- Modelo conceptual dos fatores de risco para quedas em idosos. Adaptado OMS 
e Stevens et al.30. Fonte: Falls: concepts, frequency and applications to the elderly 
assistance. Review of the literature, 2014). 

Um estudo realizado em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Ceilândia, em 2017, 

que tinha como objetivo verificar qual o impacto do evento de queda na saúde dos idosos, 
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especialmente nos que possuíam doenças crónicas não-transmissíveis, e aprimorar a identifi-

cação dos fatores de risco para a ocorrência desse evento nos idosos da comunidade, concluiu 

que 71,2% dos idosos relataram história de quedas. O género feminino apresentou maior pre-

valência de quedas, sendo responsável por 83,5% do total de quedas. Relativamente à idade 

dos idosos, o grupo etário com maior prevalência de quedas foi o de 75 a 79 anos (75,0%), 

seguido do grupo de 66 a 69 anos (73,5%), 70 a 74 anos (70,6%), 60 a 65 anos (66,0%) e por 

último, os idosos com mais de 80 anos (62,5%). Verificou-se ainda que idosos com alteração 

na função cognitiva, o que pode apresentar comprometimento da mobilidade e maior lentidão 

para reagir aos desequilíbrios, apresentaram maior prevalência de quedas com 62,4%. Em 

idosos com dificuldade na marcha, 84,2%, apresentaram história de quedas. Pessoas que usam 

dispositivos auxiliares de marcha, apresentaram uma taxa de quedas de 87,5% (Santos, et al., 

2020). Resultados expostos na tabela abaixo (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Associação dos fatores de risco intrínsecos, com evento de queda. Fonte: Rev 
Bras Enferm. 2020,73(Suppl 3): e20180826 

Ao considerar os fatores de risco extrínsecos na categoria ambientais, os fatores dominan-

tes foram o uso de material antiderrapante insuficiente na casa de banho com 60,3%, seguido 

de uso de tapetes soltos em casa, 58,3%. Os idosos que relataram utilizar tapetes soltos em 

casa, apresentaram maior incidência de quedas com 75,8% (Tabela 2) (Santos et al., 2020).  

 
Tabela 2- Associação dos fatores de risco extrínsecos, com evento de queda. Fonte: 
Revista Brasileira Enfermagem 2020;73(Suppl 3): e20180826 
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   No que diz respeito à escolaridade, verificou-se que a baixa escolaridade está inversa-

mente relacionada ao risco de quedas. O impacto da baixa escolaridade na saúde do idoso, 

pode estar associado à maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde, bem como, a uma 

menor capacidade para compreender e usufruir das informações oferecidas pelos profissionais 

de saúde, referentes ao autocuidado e à prevenção de lesões. 

Quanto aos comportamentos de vida, nos idosos que apresentaram alterações do sono, foi 

identificada uma elevada prevalência de história de quedas. Observou-se ainda, que idosos 

que não apresentam fatores de risco tinham 8% de probabilidade de cair, enquanto os que 

possuem quatro ou mais fatores de risco, apresentavam 78% de probabilidade de cair (Santos 

et al., 2020). 

2.2.3 Prevenção de Quedas  

A prevenção das quedas é um propósito prioritário. Como já vimos numa percentagem 

importante deste acidente participam vários fatores de risco, muitos quais podem ser alterados 

ou eliminados com intervenções específicas preventivas. 

A prevenção de quedas no domicílio, é um pilar basilar para um envelhecimento seguro e 

ativo. A realização de tarefas do dia-a-dia com segurança pode exigir algumas adaptações ou 

alterações no domicílio, para as quais os enfermeiros devem estar atentos durante as visitas 

domiciliárias e no trabalho realizado na comunidade. 

Nos últimos anos, as quedas foram responsáveis por aproximadamente 80% de incapaci-

dades decorrentes de lesões não intencionais, excluindo os acidentes de trânsito, em adultos 

com 50 ou mais anos de idade, tornando-se um grande problema de saúde pública (Gemito et 

al., 2014). 

A OMS (2015), ao observar as dimensões que envolvem o evento de queda, identifica fa-

tores não modificáveis, por exemplo os fatores de risco biológicos, no entanto, os restantes 

fatores esboçados ao longo do trabalho, são passiveis de modificação, apesar de ser uma tare-

fa de grande complexidade. De todos os fatores modificáveis, talvez o mais representativo 

sejam os fatores de risco comportamentais, os quais estão diretamente relacionados com as 

ações humanas, emoções ou escolhas diárias, que são adotadas ao longo da vida. Ainda que 

modificáveis, requerem investimento pessoal e tomada de decisão da pessoa, o que nem sem-

pre se consegue sem uma rede de apoio. 
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Existem comportamentos que podem aumentar o risco de queda, no idoso, por exemplo, 

subir escadas, subir a cadeiras ou degraus, curvar-se para realizar AVD, correr sem dar aten-

ção ao meio envolvente, ou não usar medidas de apoio na mobilização, como bengalas ou 

andarilhos. Fatores relacionados com o ambiente físico, são a causa mais comum das quedas 

dos idosos correspondendo a cerca de 30% a 50% desses eventos (WHO, 2010).  

A WHO (2010), alerta sobre a necessidade de uma ação de saúde pública, extensiva ao 

envelhecimento. Refere que os sistemas de saúde precisam ser ampliados e organizados, de 

acordo com as necessidades das populações, para poder garantir o acesso aos serviços inte-

grais, centrados nas necessidades dos mais velhos, e garantir que todos os idosos que procu-

ram os serviços de saúde, possam receber uma avaliação sobre os fatores de risco para quedas. 

Destacando-se deste modo, a importância de protocolos para identificar possíveis riscos de 

queda. 

 A capacidade de lidar com as quedas, tanto dos idosos como dos profissionais de saúde, 

pode reduzir os riscos e as consequências das mesmas.   

 Segundo a WHO (2010), capacitar os idosos para prevenir o risco de quedas, é uma me-

dida que deve ser incentivada. É necessário, a implementação de opções e estratégias políticas 

de prevenção de quedas, quer para homens e mulheres, tendo em conta, o local, circunstâncias 

e eventos que possam dar origem a quedas.  

É necessário reconhecer o cuidado a longo prazo, como um importante bem público. In-

vestir em educação informativa sobre os fatores de risco, associado a atividades de força mus-

cular, treino de equilíbrio e estímulo da perceção, tem um efeito positivo na prevenção de 

quedas. Investigadores defendem que as intervenções multifacetadas, apresentam maior pro-

babilidade de promover a consciencialização na população de (Portella & Lima, 2018). 

A OMS e a Organização das Nações Unidas [ONU], consideram que o meio onde a pes-

soa está inserida deve oferecer estruturas e serviços que proporcionem o bem-estar e o desen-

volvimento de seus residentes. O ambiente domiciliar, tem sido identificado como um dos 

locais de maior perigo e risco para o evento de queda em idosos, no entanto, as modificações 

e adaptações desses espaços envolvem, no que diz respeito à família, o conhecimento sobre os 

elementos necessários e modificáveis, estrutura financeira capaz suportar os custos, e que a 

família se encontre disposta para a concretização das alterações necessárias (WHO,2010). 
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Um ambiente propício e satisfatório para o idoso, é aquele que oferece segurança, que é 

funcional, proporciona estímulo, facilita a interação social, favorece a adaptação às mudanças, 

e é familiar para o idoso (Portella & Lima, 2018). 

A criação de um protocolo de notificação de quedas, avaliação das causas e divulgação de 

informações, produz indicadores para monitorar o desempenho dos programas e ações. Por-

tanto a necessidade de políticas públicas que pretendam promover a prevenção do risco de 

quedas em idosos, é de extrema importância na minimização de riscos e gastos em saúde 

(Portella & Lima, 2018).  

 Para o sucesso da implementação de intervenções é essencial a mudança de crenças, ati-

tudes e comportamentos dos próprios idosos, dos profissionais de saúde e assistência social, 

bem como, das comunidades. As pessoas só mudarão o estilo de vida se a mudança for possí-

vel dentro das suas capacidades, se possuírem os recursos necessários para implementar essa 

mudança, (incluindo recursos físicos, psicológicos e sociais), se as mudanças forem claramen-

te percebidas como benéficas, e se esse benefício for percebido como maior do que o custo ou 

os esforços para ultrapassar barreiras. Para fazer escolhas as pessoas precisam ter informações 

básicas sobre os benefícios das atividades destinadas à prevenção, assim como, ter um pensa-

mento que promova crenças positivas e realistas sobre as possibilidades de ação preventiva. 

Os idosos valorizam atividades que fomentem a força e o equilíbrio, que os ajude a manter as 

capacidades funcionais evitando a incapacidade e a dependência, que lhes permita incremen-

tar a saúde, a mobilidade e a boa aparência, que os faça sentir interessantes, agradáveis e so-

ciáveis. Todas essas características são compatíveis com uma perceção positiva da identidade 

e devem ser incentivadas (WHO, 2010). 

Prevenir quedas na pessoa idosa é estimular que a mesma mantenha independência e au-

tonomia por mais tempo e, desta forma, desfrute de mais qualidade de vida (Portella & Lima, 

2018). 

O Plano Nacional para a Segurança dos Doentes [PNSD], 2015-2020, assenta no quadro 

de uma política pública, em oposição a fatores cooperantes para a ocorrência de incidentes de 

segurança, associados à prestação de cuidados de saúde no âmbito do Serviço Nacional de 

Saúde [SNS]. O PNSD, visa apoiar os gestores e os clínicos do SNS, na aplicação de métodos 

e na procura de objetivos e metas que melhorem a gestão dos riscos associados à prestação de 

cuidados de saúde. Esse plano obriga ao envolvimento das responsabilidades políticas, de 

coordenação e da prática operacional da prestação de cuidados, visando a convergência meto-
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dológica dos diversos dispositivos existentes, que contribuem para a gestão dos riscos associ-

ados à prática dos cuidados. Este visa ainda, atingir vários objetivos estratégicos sendo um 

deles, a prevenção da ocorrência de quedas. Pretendia-se que no final de 2020, 95% das insti-

tuições prestadoras de cuidados de saúde, tivessem implementado práticas para a prevenção e 

redução da ocorrência de quedas, e que o número de quedas nas instituições do SNS ou com 

ele convencionado, reduzisse em 50% em cada ano, face ao ano anterior (DGS, 2015). Salva-

guardar que não foi encontrada evidência dos resultados referentes aos objetivos propostos 

para o ano 2020. 

A literatura internacional refere que as quedas são a causa subjacente de cerca de 10 a 

15%, de todos os episódios que acorrem aos serviços de urgência. A maioria dos diagnósticos 

relacionados com quedas nas admissões hospitalares, são as fraturas da anca, os traumatismos 

cranianos e as lesões dos membros superiores. Estima-se que o tempo de internamento, varie 

entre 4 e 15 dias e que cerca de 20% da população idosa, com fratura da anca provocada por 

uma queda, morra após um ano. As quedas têm assim um pesado impacto económico nas fa-

mílias, na comunidade e na sociedade. Podem também, originar estados de dependência, per-

da de autonomia, confusão, imobilização e depressão, que conduzem a várias restrições nas 

atividades do dia-a-dia (DGS, 2015). 

Segundo a OMS, entre 28 e 35% da população com idade igual ou superior a 65 anos, so-

fre uma queda todos os anos, aumentando esta prevalência para 32 e 42% na população com 

idade superior a 70 anos de idade. Refere ainda, que a prevalência de quedas na população 

residente em lares, é superior àquela que vive na comunidade. Entre 30 a 50% da população 

residente em instituições de cuidados continuados de longa duração, sofre uma queda por ano, 

e cerca de 40% sofre mais do que uma queda. Em Portugal, de acordo com os dados do siste-

ma nacional de notificação de incidentes, 21% do total de incidentes notificados são inciden-

tes relacionados com quedas (DGS, 2015). 

A estratégia de intervenção que deve ser adotada consiste na prevenção de quedas, desig-

nadamente na avaliação e monitorização do risco da sua ocorrência, investindo-se deste modo 

na melhoria da qualidade de vida dos doentes e simultaneamente, na redução dos custos para 

a sociedade em geral e do sistema de saúde em particular (DGS, 2015).  

Uma das agências do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, a 

Agency for Healthcare Research and Quality [AHQR], afirma que algumas das intervenções 

de prevenção de quedas são altamente rotineiras, enquanto outras devem ser adaptadas as ca-
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racterísticas dos utentes. Porém, qualquer que seja a estratégia requer de toda a equipa de saú-

de uma cultura organizacional e prática, que permita gerar a prevenção do evento (Miranda & 

Valdebenito, 2020). 

Nesse contexto a Registered Nurses Association of Ontario [RNAO], instituição que reú-

ne a Association of Registered Nurses, auxiliares de enfermagem e estudantes de enfermagem 

no Canadá, teve a preocupação de abordar a questão da prevenção de quedas por meio de um 

programa de boas práticas. Este tinha como objetivo promover, divulgar e apoiar a adesão de 

procedimentos baseados em evidências científicas sobre questões clínicas e ambientes de tra-

balho saudáveis. Após a implementação do programa de estratégia para prevenção de quedas, 

verificaram que conseguiram reduzir o número de quedas em relação a outras unidades com 

características semelhantes (Miranda, & Valdebenito, 2020). 

Por se tratar de um evento de etiologia multifatorial, há dificuldade em precisar instru-

mentos de rastreio para o risco de quedas. Assim, a identificação de idosos vulneráveis ou 

com alto risco para cair, necessita de avaliação multidimensional (Falsarella, Gasparatto, & 

Coimbra, 2014). 

Uma estratégia instigada para orientação da prevenção de quedas, é a realização de uma 

avaliação anual, efetuada pelo médico dos Cuidados de Saúde Primários aos utentes idosos, 

por forma a identificar fatores de risco que possam vir a ocasionar esse evento multifatorial, 

bem como, conseguir implementar medidas preventivas após a identificação dos mesmos.  

A figura 6 mostra o algoritmo sugerido ao clínico para a avaliação e prevenção de que-

das. Descreve o processo sistemático de tomada de decisão e de intervenção junto aos idosos, 

com quedas ou com dificuldade de caminhar ou de equilíbrio (Falsarella, et al., 2014). 
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Figura 6 - Abordagem sugerida para avaliação e prevenção de quedas em idosos. 
Adaptado Al-Aama. Fonte: Falls: concepts, frequency and applications to the elderly 
assistance. Review of the literature 2014. 

 
Como já mencionado, existe evidência de que a maioria das quedas em idosos residentes 

em comunidades, está associada a fatores de risco identificáveis, que podem ser modificados e 

que todas as estratégias de prevenção exibem uma boa ligação custo/benefício. 

A mudança de comportamentos para um estilo de vida saudável, é um fator chave para 

ativar o envelhecimento saudável e evitar quedas. Os componentes de uma abordagem multi-

fatorial bem-sucedida, incluem: 

• Exercícios de equilíbrio e de marcha, com o uso apropriado de medidas de apoio; 

• A avaliação dos riscos ambientais e sua modificação, revisão dos medicamentos e 

respetivas alterações, se necessário; 

• Tratamento de problemas visuais e auditivos; 

• Sessões de educação; 

• Atividade física regular; 

• Tratar problemas dos pés e calçado; 
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•  Bem como, tratar problemas de hipotensão ortostática, e outros problemas cardi-

ovasculares (WHO, 2010). 

O exercício físico, mostra-se um componente importante das intervenções multifatoriais. 

A participação regular em atividade física moderada, é essencial para a boa saúde e para a 

preservação da independência dos idosos. Previne diversas patologias e o declínio da capaci-

dade funcional. Reduz o risco de quedas e de lesões por elas ocasionadas nos idosos, controla 

o peso e contribui para manter ossos e músculos saudáveis. O exercício pode melhorar o equi-

líbrio, a mobilidade e o tempo de reação (WHO, 2010). 

 Programas de triagem e alterações do ambiente, mostram-se mais efetivos quando englo-

bam uma equipa multidisciplinar, e são dirigidos a pessoas que têm histórico de quedas ou são 

vulneráveis a fatores de risco conhecidos. A maioria dos programas aborda a remoção de pro-

blemas como tapetes soltos, mobília sem estabilidade adequada, colocação de barras de apoio 

nas casa de banho, assentos sanitários elevados, corrimões em ambos os lados das escadas e 

uso de sistemas de alarme pessoais, para pedir ajuda, se necessário (WHO, 2010). 

2.3 A ENFERMAGEM E A PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS 

O envelhecimento conquistado devido a uma melhor qualidade de vida da população, tem 

obrigado o setor saúde a enfrentar desafios para proporcionar aos idosos anos de vida saudá-

veis. Desafio este, que tem fomentado nas equipas de enfermagem fortes dificuldades para 

conseguir realizar uma assistência adequada aos idosos. 

Os cuidados de enfermagem facultados ao idoso devem ter como objetivo, a manutenção 

e valorização da autonomia, para isso, é necessário avaliar o grau de dependência e instituir 

medidas com fim de alcançar o maior grau possível de independência funcional e autonomia 

da pessoa (Rinaldi et al., 2013). 

Tendo presente a priorização da qualidade de vida durante a prestação dos cuidados de 

enfermagem, é necessário identificar precocemente problemas de saúde, bem como, a adoção 

de práticas que promovam a trocas de informação que auxiliem na promoção da saúde.  

Neste contexto é necessário dar atenção aos idosos, ouvir, respeitar os saberes, engrande-

cer a autonomia e a autoestima, contribuindo para a capacidade de desenvolver as atividades 

diárias e estimulando-os a se incluírem no contexto familiar e social. O enfermeiro deve ter 

em conta a família, como uma parceira no cuidado ao idoso, oferecendo apoio e orientações e 

preparando-a para ser uma boa cuidadora (Rinaldi et al., 2013). 



 
 

 
jan-22 | Página 48 

   

“Quedas em idosos – Conhecer para Prevenir” 

Numa sociedade em constante evolução, é importante que os enfermeiros sejam capazes 

de analisar e responder aos diferentes desafios de um modo proactivo, desenvolvendo pensa-

mento crítico e reflexivo, nas intervenções com a pessoa idosa, tornando-se desta forma, uma 

mais-valia para quem recebe estes cuidados. Os enfermeiros, em particular os que trabalham 

na comunidade, são os profissionais de saúde que realizam um trabalho de maior proximidade 

com a pessoa. São considerados elementos chave para desenvolver intervenções promotoras 

de saúde, com vista à capacitação e empoderamento das comunidades, em todas as fases do 

ciclo vital, que solidifiquem a importância da adesão a comportamentos saudáveis, com vista 

a uma vida longa, ativa e saudável (Rinaldi et al, 2013). 

Os enfermeiros são o maior grupo profissional a trabalhar em contexto comunitário, sen-

do o que está mais próximo da comunidade, das famílias e dos indivíduos numa relação de 

proximidade frequente e contínua. Conhecem de forma mais completa as suas necessidades e 

dificuldades, desempenhando um papal vital na promoção da saúde e prevenção da doença 

(Pender, Murdaugh, & Parsons, 2011). 

O papel do enfermeiro especialista em enfermagem comunitária, na prevenção de quedas 

em idosos assume uma relevância peculiar, que se encontra alinhada com as políticas de saú-

de, internacionais, regionais e locais, numa visão de promoção de saúde, prevenção de doen-

ças e incapacidades, com vista à autonomia, independência e melhoria da qualidade de vida.  

O enfermeiro possui um papel prioritário na prestação de cuidados aos idosos, sendo pro-

fissionais indispensáveis na identificação dos problemas de forma individualizada, na presta-

ção de cuidados de forma sistematizada e na capacitação para a autonomia e independência 

(Ordem dos Enfermeiros, 2018b). 

Após discussões levantadas nas conferências internacionais de promoção da saúde, as 

atividades de promoção da saúde, passaram a ser amplamente estimuladas, sendo percebidas 

como o estímulo, à aplicação das habilidades e conhecimentos das pessoas, a adoção de esti-

los de vida saudáveis, a mudança de comportamento, o lazer, e a prática de atividade física. 

Desde então, o termo promoção da saúde passou a ser usado por todos os profissionais de 

saúde, sendo crescente a participação dos enfermeiros em atividades que levam a promoção 

da saúde (Pender, Murdaugh,& Parsons, 2015). 

A utilização de modelos e teorias no campo da promoção da saúde pode facilitar, a com-

preensão dos determinantes dos problemas de saúde, orientar nas soluções que respondem às 

necessidades e interesses das pessoas envolvidas. Além disso, podem contribuir para a pro-
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moção de conhecimento, reflexão e decisão no ato de cuidar e agir, possibilitando atingir os 

objetivos propostos, tanto para a promoção da saúde, quanto para a prevenção de doenças. 

A compreensão e a forma de olhar a saúde, tem vindo a sofrer alterações. Surgiu, uma de-

finição multidimensional em que a dimensão económica, cultural e ambiental demonstra uma 

clara influência a nível da saúde. A promoção da saúde, surge assim como uma estratégia cen-

tral para a melhoria da mesma (Pender et al., 2015). 

O Modelo de Promoção da Saúde – Health Promotion Model [HPM], foi desenvolvi-

do por Nola Pender, tendo sido publicado o primeiro teste da versão inicial em 1990, por Pen-

der, Walker, Sechrist e Frank-Stromborg. Este modelo tem vindo a sofrer várias atualizações, 

sendo que a sexta edição, foi publicado em 2011 por Pender, Murdaugh e Parsons, tendo co-

mo enfoque a saúde comunitária e o papel do enfermeiro no empoderamento de comunidades 

(Pender et al., 2011). 

Pode ser usado ao longo do ciclo vital, constituindo a base para estudar o modo como as 

pessoas tomam decisões sobre a sua saúde, explorando os processos biopsicossociais que mo-

tivam as pessoas a adotar comportamentos que estendam a sua saúde (Pender et al., 2011). 

Os profissionais de saúde, reconhecendo que precisavam de mudar o contexto da promo-

ção da saúde, começaram a desenvolver novas estratégias neste âmbito. O modelo revisto, é 

por isso uma ferramenta para que os enfermeiros alarguem a promoção da saúde a diferentes 

populações, baseados na evidência (Pender et al., 2015). 

De acordo com as autoras, a promoção da saúde deixou de ser uma meta, configurando-

se, como uma ferramenta para alcançar a mesma, pelo que o maior objetivo na promoção da 

saúde é ajudar todas as pessoas a permanecer saudáveis, otimizar as suas doenças crónicas e a 

criar ambientes saudáveis. A promoção da saúde, é a “arte e a ciência” de direcionar as pesso-

as para a mudança de estilos de vida, considerando uma combinação de aspetos educacionais 

e de suporte que lhes permitam atingir a saúde (Pender et al., 2015).  

O HPM, destaca as várias dimensões da pessoa na sua interação com o ambiente, e valo-

riza a influência das características e experiências pessoais na conduta comportamental 

(Pender et al., 2015). 

Segundo Pender, Murdaugh & Parsons (2015), o empoderamento comunitário, é um pro-

cesso de ação social, no qual as pessoas e a comunidade são capacitadas para atuarem na sua 

própria vida e no ambiente envolvente. Empoderar, significa elevar o agente capacitado (co-

munidade), a um nível de total independência do agente capacitador (enfermeiro), pelo que a 
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capacitação, é uma fase importante do empoderamento comunitário, centrada no desenvolvi-

mento de competências individuais. 

Para tal, a comunidade é chamada a ter uma participação ativa em todo o processo. A par-

ticipação da comunidade, pressupõe a adesão a atividades, programas e discussões que por 

intermédio de decisões do grupo, tomada de consciência, conhecimento de recursos e criação 

de novas redes e oportunidades, conduzam à mudança (Pender et al., 2015). 

O papel do enfermeiro é criar oportunidades que permitam o empoderamento dos mem-

bros da comunidade, para que estes, assumam o controlo de fatores que determinam a sua 

saúde. Para tal as autoras defendem o ‘despertar’ da comunidade como estratégia de promo-

ção da saúde, pelo que deverão ser tidos em consideração os seguintes aspetos: 

Intervenções que visem o aumento da consciência da comunidade relativamente aos seus 

problemas de saúde; Coordenação com parceiros da promoção da saúde, de forma a planear as 

mudanças; Alocação de recursos dentro da comunidade; Envolvimento dos cidadãos em todo 

o processo (Pender et al., 2015). 

O empoderamento que resulta das sinergias geradas na comunidade, através da integração 

do conhecimento científico e de estratégias comunitárias, conduz a ganhos na saúde de toda a 

comunidade (Pender et al., 2015). 

O modelo HPM, surgiu como uma proposta para integrar a enfermagem à ciência do 

comportamento, podendo ser usado para implementar e avaliar ações de promoção da saúde, 

permitindo avaliar o comportamento que leva à promoção da saúde, através do estudo da in-

ter-relação de três pontos principais, as características e experiências individuais, os sentimen-

tos e conhecimentos sobre o comportamento que se quer alcançar e o comportamento de pro-

moção da saúde desejável. Tendo em conta o modelo, é possível avaliar numa primeira ins-

tância os comportamentos promotores de saúde, de uma determinada pessoa ou comunidade, 

nomeadamente avaliando se  percebe quais são os benefícios associados a um determinado 

comportamento, quais os sentimentos que estão associados a esse comportamento, se percebe 

a sua autoeficácia, se identifica as barreiras para pôr um determinado comportamento em 

ação, e quais são as influências interpessoais e situacionais que são importantes para o com-

portamento de saúde em questão.  Numa segunda instância, o modelo propõe identificar um 

conjunto de características do indivíduo, como as suas características demográficas, qual é a 

perceção do seu próprio estado de saúde, e quais os seus comportamentos anteriores, de forma 

a individualizar o plano de cuidados. Por fim, as intervenções de enfermagem devem ser pla-



 
 

 
jan-22 | Página 51 

   

“Quedas em idosos – Conhecer para Prevenir” 

neadas, com o intuito de modificar a perceção dos utentes, quando estes assumem um com-

portamento de risco, e caso haja sucesso nestas intervenções, o utente irá adotar comporta-

mentos promotores de saúde com mais regularidade, promovendo deste modo a sua qualidade 

de vida e bem-estar multidimensional (Pender, et al., 2011).  Para clarificar o entendimento do 

modelo de promoção da saúde, apresentamos de seguida um diagrama representativo do 

mesmo, ilustrado na figura 7.  

 

 

 
 

Figura 7: Diagrama do Modelo de Promoção da Saúde. Fonte: Adaptado de Pender, et al., 
2011. 

O HPM avalia o comportamento das pessoas através do estudo da inter-relação de três 

domínios: Características e experiências individuais, Cognições e sentimentos sobre o com-

portamento específico e o resultado comportamental (Pender et al., 2011). 
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   As características e experiências individuais compreendem o comportamento ante-

rior, o qual pode precisar ser alterado, por representar um comportamento de risco, devendo 

ser modificado para um comportamento promotor de saúde. Os comportamentos que adota-

mos estão relacionados com as vivências, valores e crenças de cada um, sendo por isso impor-

tante ter em consideração fatores biológicos (idade, género e outros fatores ligados a compo-

nente física da pessoa), psicológicos (motivação, autoestima, perceção do seu estado de saúde 

e outros fatores ligados a componente psicológica da pessoa) e socioculturais ( etnia, educa-

ção, estado socioeconómico, entre outros fatores ligados a componente social e cultural da 

pessoa) (Pender et al., 2011). 

Quanto às cognições e sentimentos sobre o comportamento específico que se quer al-

cançar, representam a coluna central do diagrama, sendo consideradas de grande importância 

motivacional, por representarem os componentes principais a avaliar e os quais são passiveis 

de modificação, nomeadamente através de intervenções de enfermagem. (Pender et al., 2011). 

A motivação é o fator que está na base da modificação destes componentes e que posterior-

mente origina a mudança comportamental a fim de que haja promoção da saúde. É essencial 

para a mudança de comportamento, que a pessoa/comunidade seja capaz de perceber quais 

são os benefícios da ação associados ao novo comportamento promotor de saúde, bem como, 

conseguir identificar quais as barreiras percebidas para a ação.  Reconhecer   obstáculos 

que impeçam ou dificultam a prática do comportamento de saúde, é um componente muito 

essencial, uma vez que é a partir desse conhecimento que se pode quebrar essas barreiras e 

avançar na ação (Pender et al., 2011). 

A autoeficácia percebida, é quando a pessoa /comunidade tem a convicção de que é 

capaz de realizar uma tarefa específica, nomeadamente realizando uma autoavaliação das suas 

competências pessoais para organizar e realizar uma determinada ação, alcançando um deter-

minado nível de desempenho. A autoeficácia percebida é fundamental para alcançar autocon-

fiança, uma vez que se a pessoa está confiante na sua capacidade de agir, sentindo mais confi-

ança em si própria e nas suas atitudes. Adotar um compromisso para com um determinado 

comportamento promotor de saúde, é muito mais fácil quando existe autoeficácia percebida, 

uma vez que as barreiras existentes à adoção do comportamento serão muito mais facilmente 

ultrapassadas (Pender et al., 2011). 

As influências interpessoais, representam as influências que as relações entre o idoso 

e as outras pessoas (família/comunidade) têm no seu comportamento. A família, os pares e os 
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cuidadores são as principais relações interpessoais que mais peso têm na influência para a 

adoção de um determinado comportamento promotor de saúde. Os nossos comportamentos e 

atitudes são diariamente influenciados pelas aprendizagens, que cada pessoa adquiriu ao ob-

servar determinado comportamento adotado por outra pessoa e quanto mais forte é a relação 

entre eles, maior é o impacto dessa aprendizagem. Quando uma pessoa é significativa para 

nós, e se ela espera que adotemos determinado comportamento, também isso é um fator influ-

enciador para conseguir atingir o objetivo (Pender et al., 2011). 

As influências situacionais, representam as situações que podem estar ligadas ao am-

biente onde o  comportamento será realizado, influenciando de forma positiva ou negativa a 

adoção do comportamento específico. É nestes fatores que se encontram associados às cogni-

ções e sentimentos sobre um comportamento específico que o enfermeiro, neste caso o enfer-

meiro especialista deve atuar. Estes fatores são modificáveis caso estejam a impedir que a 

pessoa/comunidade ponha em prática comportamentos promotores de saúde, e é a partir do 

seu conhecimento e da sua avaliação que o enfermeiro deve intervir com o objetivo de pro-

mover a saúde e os estilos de vida saudáveis da população. A última coluna do modelo, está 

relacionada com o resultado comportamental, e contempla o compromisso para um plano de 

ação, as exigências imediatas e preferências e o comportamento promotor da saúde. A pessoa 

quando assume um compromisso para com o plano de ação, está já a alterar o seu comporta-

mento, sendo que é mais provável que a pessoa mantenha a execução do comportamento 

promotor de saúde, caso o compromisso para com o plano de ação seja forte. Os fatores asso-

ciados às exigências imediatas e preferências, vão influenciar o compromisso da pessoa para 

com o plano de ação. As exigências imediatas estão relacionadas com fatores como o trabalho 

e a família, nomeadamente com a responsabilidade do indivíduo para com estas unidades, já 

no caso das preferências, estas dependem unicamente do indivíduo e da sua capacidade de 

autorregularem as suas preferências, nomeadamente preferindo realizar uma ação que promo-

va a sua saúde em vez se uma que não seja saudável. O comportamento promotor de saúde, 

é o objetivo final do modelo, que visa promover a saúde da pessoa/comunidade, fomentando 

sempre a sua saúde, o seu bem-estar, e a qualidade de vida (Pender et al., 2011). 
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3 CARATERIZAÇÃO DO CONTEXTO DE ESTÁGIO 

A UCC onde decorreu o estágio, pertence a área geográfica de abrangência da Adminis-

tração Regional de Saúde [ARS] do Algarve, que contempla três Agrupamentos de Centros de 

Saúde [ACES], o ACES Algarve I – Central, onde a UCC se insere, ACES Algarve II – Bar-

lavento, o ACES Algarve III – Sotavento. 

A ARS, do Algarve I.P., é um Instituto Público integrado na administração indireta do 

Estado, provido de personalidade jurídica, de autonomia administrativa, financeira e patrimo-

nial, tutelado pelo Ministério da Saúde. Tem como objetivo, garantir à população da respetiva 

área geográfica de intervenção, o acesso à prestação de cuidados de saúde, ajustando os recurs 

os disponíveis às necessidades, fazendo cumprir políticas e programas de saúde na sua 

área de intervenção (ARS Algarve, 2021).  

ACES Algarve I Central, com sede em Faro, tem como área de intervenção, a correspon-

dente aos concelhos de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão e São Brás de Alportel, numa área de 

abrangência, de 1381,13 Km2, com um total de 18 freguesias (Figura 8). 

 
Figura 8- Área geográfica ACES Algarve I Central 

O seu conjunto traduz-se em 14 Unidades de Cuidados na Comunidade [UCC], 17 Uni-

dades de Cuidados de Saúde Personalizados [UCSP], 20 Unidades de Saúde Familiar [USF], 

3 Unidades de Saúde Pública [USP] e 3 Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados 

[URAP]. Estas unidades funcionais estão constituídas por equipas multidisciplinares que pres-

tam cuidados de saúde às comunidades, sendo que o objetivo é abranger a totalidade da popu-

lação algarvia. 

Os ACES são serviços de saúde com autonomia administrativa, constituídos por várias 

unidades funcionais de um ou mais Centros de Saúde, e cuja missão, é garantir a prestação de 

cuidados de saúde primários aos cidadãos de determinada área geográfica.  

Para cumprir a sua missão, os ACES desenvolvem atividades de promoção da saúde e 

prevenção da doença, prestação de cuidados na doença e ligação a outros serviços para a con-

tinuidade dos cuidados. Desenvolvem atividades de vigilância epidemiológica, investigação 



 
 

 
jan-22 | Página 55 

   

“Quedas em idosos – Conhecer para Prevenir” 

em saúde, controlo e avaliação dos resultados e participam na formação de diversos grupos 

profissionais nas suas diferentes fases, pré-graduada, pós-graduada e contínua (ARS Algarve, 

2021).  

Cada unidade funcional é constituída por uma equipa multiprofissional, com autonomia 

organizativa e técnica, e atua em intercooperação com as demais unidades funcionais do cen-

tro de saúde e do ACES. 

Das componentes do ACES, vou destacar a UCC porque foi nesta unidade que realizei o 

meu estágio. 

Constituída por uma equipa multiprofissional, desenvolve a sua atividade, no âmbito de 

projetos próprios e de articulação com outras unidades funcionais e parcerias, com instituições 

da comunidade onde se insere. A UCC cuida para o cumprimento da missão do ACES Algar-

ve I – Central, que integra. Tem por missão contribuir para a melhoria do estado de saúde da 

população da sua área geográfica de intervenção, visando a obtenção de ganhos em saúde, 

prestando cuidados de saúde, apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário, 

especialmente às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em situação de maior risco ou 

dependência física e funcional, ou doença que exija um acompanhamento mais próximo. Ope-

ra na educação para a saúde, na integração em redes de apoio à família, comprometendo-se a 

trabalhar, para a concretização do Plano de Ação, de modo a garantir a qualidade dos cuida-

dos e dignificar a importância do trabalho comunitário. 

A equipada UCC é composta por enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionis-

tas, fisioterapeuta, técnicos de saúde oral, terapeuta da fala e terapeuta ocupacional. 

Compete à UCC, constituir a Equipa de Cuidados Continuados Integrados [ECCI]; con-

tribuir para o diagnóstico de saúde da comunidade; intervir em programas no âmbito da prote-

ção e promoção de saúde e prevenção da doença na comunidade, tais como; 

 o Programa Nacional de Saúde Escolar; Participar em projetos de intervenção com pes-

soas, famílias e grupos com maior vulnerabilidade e sujeitos a fatores de exclusão social ou 

cultural, pobreza económica, de valores ou de competências, violência ou negligência, tais 

como:   

• Acompanhar utentes e famílias de maior risco e vulnerabilidade;  

• Cooperar com outras unidades funcionais, no respeitante a ações dirigidas aos 

utentes, às suas famílias e à comunidade, nomeadamente na implementação de 

programas de intervenção especial e na criação de redes de apoio às famílias; 
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• Participar nas atividades inerentes à rede social, na vigilância de saúde e acompa-

nhamento social das famílias com deficientes recursos socioeconómicos;   

• Participar em projetos de intervenção domiciliária com indivíduos dependentes e 

famílias/cuidadores, no âmbito da Rede Nacional De Cuidados Integrados, e pro-

jetos de promoção de estilos de vida saudável com intervenções a nível de pro-

gramas de saúde já existentes, ou a implementar e desenvolver, em parceria com 

outras instituições que podem cooperar para a aquisição de hábito de vida saudá-

veis da população ao longo do ciclo de vida.   

A Equipa de Cuidados Continuados Integrados é assim, uma equipa de intervenção na 

comunidade, que se articula com as restantes unidades funcionais do Centro de Saúde, Hospi-

tais e comunidade, no sentido de dar resposta às necessidades identificadas na população, den-

tro da sua área de abrangência (ARS Algarve 2021).  

3.1 CARATERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA DE UM ACES DA REGIÃO ALGARVE 

Para a caracterização socioeconómica de um ACES da região do Algarve, utilizei como 

instrumento diferentes indicadores existentes, que contribuíram para caraterizar a região, mos-

trando as tendências existentes e sua evolução ao longo do tempo. 

3.1.1 Área Geográfica de um ACES da região Algarve 

Segundo dados fornecidos pelos censos 2011, a região do Algarve é constituída por, 16 

municípios e 84 freguesias, situação que se manteve inalterada, durante o período 2001-2011 

(Figura 9). 

 
Figura 9- Área Geográfica do ACES Algarve. Fonte: Censos 2011. 

 



 
 

 
jan-22 | Página 57 

   

“Quedas em idosos – Conhecer para Prevenir” 

Localizado no extremo Oeste da Península Ibérica, no Sul de Portugal, o Algarve, é dis-

tinto do resto do país, devido à sua localização periférica e pelas suas características morfoló-

gicas e geológicas. 

Abrange uma área de 4996 km² e ocupa toda a faixa litoral sul de Portugal, com cerca de 

50 km de extensão costeira a oeste, e 150 km a sul, alongando-se até às margens do rio Gua-

diana e faz fronteira com Espanha. 

O Algarve está dividido em 16 municípios, tem como capital regional a cidade de Faro. A 

população conta cerca de 428 000 habitantes. A região é dividida em três áreas distintas, o 

Litoral, banhado pelo oceano Atlântico, o Barrocal, uma zona montes e colinas, e a Serra, que 

abrange três maciços montanhosos – a Serra de Monchique, a Serra de Espinhaço de Cão e a 

Serra do Caldeirão. Estas serras ocupam uma área de cerca de 50% da região e protegem as 

praias a sul dos ventos que sopram de norte. Fóia (902 m), na Serra de Monchique, é o ponto 

mais alto do Algarve. 

Devido ao seu relevo e situação geográfica, o Algarve beneficia de um clima mediterrâ-

nico, com muitas horas de sol e precipitação moderada durante o Inverno. As temperaturas 

médias durante os meses de Verão oscilam entre 24–29º C, podendo atingir valores diários 

muito mais elevados. (“A Geografia do Algarve,” n.d.) 

3.1.2 Demografia do ACES Algarve I Central 

A população residente no ACES Central, estimada em 2016, era de 226729 habitantes, 

108462 homens e 118267 mulheres, representando 51,3% da população do Algarve. A densi-

dade populacional era de 164,1 habitantes por Km2, significativamente superior à registada 

no Algarve (88,4habitantes [hab]/Km2), variando entre 69 hab./Km2 em S. Brás de Alportel e 

345hab./Km2 em Olhão. Assim, verifica-se no ACES Central uma concentração da população 

com particular incidência nos concelhos de Olhão, Faro e Albufeira (Figura 10). 
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Figura 10- População residente no ACES Central, segundo o local de residência e o sexo 
(2015 e 2016). Fonte: Plano local de saúde 2015 – 2019. Disponível em: 
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/ 
 

Relativamente à densidade populacional, que expressa a intensidade do povoamento rela-

cionando o número de habitantes por Km2, foi em 2016 de 164,16 habitantes por Km2, vari-

ando entre 68,7em S. Brás de Alportel e 345,0hab./Km2 em Olhão. 

Nas últimas décadas (1991-2011), manteve-se o aumento progressivo da população resi-

dente, com um aumento de 16,3% em relação a 2001, nos cinco concelhos que integram o 

ACES Central, com maior relevância em Albufeira que aumentou 29,1% em relação a 2001 

(Figura 11) (ARS Algarve, 2017). 

 
Figura 11- Evolução da densidade populacional (2012- 2016). Fonte: Plano local 
de saúde 2015 – 2019, disponível em: http://www.arsalgarve.min-saude.pt/ 

Relativamente a natalidade, em 2016 nasceram 2287 indivíduos, no ACES Central, com 

um ligeiro aumento analogamente ao ano anterior, uma vez que haviam sido registados 2207 

http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
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nascimentos (2015). Os nascimentos no ACES Central contribuem em cerca de 54,2% para os 

nascimentos registados na Região (Figura 12) (ARS Algarve, 2017). 

    
Figura 12- Evolução da taxa bruta de natalidade (1998-2014). Fonte: Plano local de saúde 
2015 – 2019, Disponível em: http://www.arsalgarve.min-saude.pt/ 

 

Em 2016, a Taxa Bruta de Natalidade [TBN] do ACES Central, 10,0 nascimentos por mil 

habitantes, reverteu ligeiramente a tendência de decréscimo dos nascimentos à custa do con-

celho de Albufeira (de 11,1 nascimentos por mil habitantes). O valor mais baixo da última 

década foi registado em 2013 (8.8 %). Todos os concelhos do ACES, têm TBN com valores 

superiores aos de Portugal continental e da Região (9,5%0) à exceção de São Brás de Alportel 

e Olhão. Em 2016, temos nos concelhos de Loulé (38,4% dos nados vivos [NV], filhos de 

mães estrangeiras) e Albufeira (30,2%). Esses nascimentos tiveram um impacto real na nata-

lidade, uma vez que a população estrangeira com estatuto legal de residência, representava 

cerca 15,4% da população residente no ACES Central (ARS Algarve, 2017). 

Em relação à esperança de vida à nascença, de acordo com o verificado a nível nacional e 

Regional, a esperança média de vida à nascença tem vindo a aumentar. A esperança de vida à 

nascença era em 2016 de 80,3 anos, 77 anos para os homens e 83,5 anos para as mulheres.  

Em 2015, a esperança de vida à nascença no Algarve, para ambos os sexos, era superior a 

Portugal continental, 80,4 anos. 

O ACES Central, constitui uma zona de forte atração para residência de população es-

trangeira (51,3% dos estrangeiros reside no Algarve) (Tabela 13) (ARS Algarve, 2017). 

http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
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Figura 13- Distribuição da população estrangeira que solicitou o estatuto de 
residência em 2014, segundo o concelho e proporção de estrangeiros residentes 
por concelho em 2015. Fonte: Plano local de saúde 2015 – 2019, Disponível em: 
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/ 

 

Segundo os dados estatísticos dos serviços Estrangeiros e Fronteiras [SEF], a maioria dos 

novos pedidos de estatuto de residência foi solicitada no concelho de Loulé (37,6%) e no con-

celho de Albufeira (33,8%). 

A população existente no ACES Central, tem importantes variações sazonais, com um 

aumento notável nos meses de Verão. Os estabelecimentos hoteleiros, existentes nos Conce-

lhos que integram o ACES Central representam 58% dos estabelecimentos da Região, com 

especial relevo para Albufeira que representa 41% da oferta turística do Algarve (ARS 

Algarve, 2017). 

No ACES Central em 2012, a população estrangeira com estatuto legal de residente re-

presentava 15,4% da respetiva população residente e, 19,6% dos estrangeiros residentes eram 

provenientes do Brasil, 15,0% da Ucrânia, 13,5% da Roménia, 13,0 % do Reino Unido e 8,6 

% de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé. Em 2014, verificou-se  uma diminuição 

da população brasileira e um aumento dos estrangeiros oriundos do Reino Unido (17,2% dos 

migrantes) (ARS Algarve, 2017). 

No que concerne, a População Inscrita nas Unidades de Saúde do ACES Central, em 

2015, o ACES Central, tinha uma população inscrita ativa de 235.098 utentes e residiam nos 

cinco concelhos, 226.257 habitantes. Em janeiro de 2017, o ACES apresentava cerca de 240 

mil utentes inscritos frequentadores, dos quais cerca de 27 mil sem médico de família atribuí-

do. Relativamente ao índice de envelhecimento da população do ACES central, em 2015 era 

inferior (125,1%) ao da Região (138,4%) e ao do continente (149,7%) (ARS Algarve, 2017). 

http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
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Quanto ao índice de dependência, os indicadores de dependência representam os pesos 

relativos dos jovens (0-14 anos), e idosos (com 65 ou mais anos) em relação à população con-

siderada ativa (15–64 anos). Estes indicadores são afetados pelo processo de envelhecimento 

da população, embora o grau de envelhecimento seja mais diretamente aferido pelo índice de 

dependência (idosos/jovens). O índice de dependência dos jovens diminui fortemente em fun-

ção da queda da natalidade. O índice de dependência total atingiu em 2015 valores de 53,7%, 

o que significa que em média cada dependente, idoso ou jovem é sustentado pelo esforço de 

mais de duas pessoas em idade ativa (ARS Algarve, 2017). 

 
Figura 14- Índice de envelhecimento e índice de dependência dos idosos por local de 
residência (2015 e 2016). Fonte: Plano local de saúde 2015 – 2019, disponível em: 
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/ 

 

3.1.3 Indicadores sociais (Isolamento/ Capacidade Funcional/ Resposta Social) 

Atendendo aos resultados dos últimos censos de 2011, 20,4% dos idosos viviam sozi-

nhos. Foi ainda identificado que no ACES Central, 8508 idosos vivem sozinhos, dos quais 

2361 são homens e 6147 são mulheres (Figura 15) (ARS Algarve, 2017). 

 
Figura 15- Número de idosos que vivem sós por sexo e por local de residência (2011). 
Fonte: Plano local de saúde 2015 – 2019, disponível em: http://www.arsalgarve.min-
saude.pt/ 

http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
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Este elevado valor percentual de idosos a viver sozinhos, poderá estar associado às dinâ-

micas familiares e opções pessoais, mas é também inerente ao envelhecimento demográfico 

da população decorrente das baixas taxas de natalidade, da estabilização das taxas de mortali-

dade e do aumento da esperança média de vida. 

Relativamente à capacidade funcional dos idosos, o recenseamento de 2011 identificou 

no ACES Central, 2305 dos idosos com idade igual ou superior a 65 anos, que não conseguem 

tomar banho ou vestir-se sozinhos. 

Esta incapacidade funcional está presente em 5,5% dos idosos do ACES e aumenta de 

acordo com a idade, sendo de 6,9% nos idosos do grupo 80-84 anos e de 14,4% no grupo com 

idade igual ou superior a 85 anos (Figura 16) (ARS Algarve, 2017). 

 
Figura 16 - Nº de idosos que não consegue tomar banho ou vestir-se sozinho por 
grupo etário e local de Residência (2011).Fonte: Plano local de saúde 2015 – 
2019, Disponível em : http://www.arsalgarve.min-saude.pt/ 

 

Outro indicador de extrema importância é a Resposta Social existente no concelho da re-

gião. Nos últimos anos (2000-2014), verificou-se em Portugal continental, um aumento das 

respostas sociais dirigidas a pessoas idosas. Esse crescimento das respostas sociais foi sobre-

tudo notório nos serviços de Apoio Domiciliário [SAD] (68%); nas Estruturas Residências 

Para Idosos [ERPI] (59%) e nos Centros de Dia (33%). Analisando a distribuição geográfica 

das respostas sociais no ACES Central, apurou-se que em 2014 a taxa de cobertura dos ido-

sos, no que respeita às respostas sociais específicas, nomeadamente Centro de Dia, ERPI e 

SAD, situa-se entre 5,7 e 11,1% (ARS Algarve, 2017). 

 

http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
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3.1.4  Economia, educação e emprego do ACES Algarve I Central 

A definição de população ativa, tem mudado ao longo do tempo de acordo com a escola-

ridade obrigatória. Até Agosto de 2012 englobava o conjunto de indivíduos com idade míni-

ma de 15 anos, que constituía a mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços 

que entram no circuito económico (empregados e desempregados), não incluindo as domésti-

cas, os reformados e os estudantes (ARS Algarve, 2017). 

Segundo dados do INE, e refletidos no plano local de Saúde 2019, a população emprega-

da por sector de atividade, os predominantes na área de abrangência do ACES Algarve, são o 

terciário (81,3%), secundário (15,7%) e primário (3,0%). 

A taxa de desemprego na região Algarve sofre variação sazonal, atingindo o pico máximo 

no primeiro trimestre do ano, acompanhando a época baixa no sector do turismo. 

A educação tem acompanhado o crescimento científico e tecnológico atual. No entanto, 

atualmente ainda subsiste um certo número de indivíduos que não sabe ler nem escrever. À 

data dos censos de 2011 a taxa de pessoas analfabetas em Portugal era de 5,2%, o que corres-

pondia a praticamente meio milhão de pessoas. 

 Dos residentes pesquisados no ACES Central, com idade igual ou superior a quinze 

anos, 26.3%, tinha completado o 1ºciclo do ensino básico e 24,5%, o 2º ou 3º ciclo. O ensino 

secundário tinha sido atingido por 24,2% e o ensino superior por 17,6% dos residentes. 

5.96%, da população inquirida, referia não ter completado nenhum nível de escolaridade. 

A taxa de analfabetismo em 2011, expressa pela razão entre a população com 10 ou mais 

anos, que não sabe ler e escrever, e a população residente com 10 ou mais anos, era de 5,2% 

no Continente e 5,36% na Região e 4,4 % no ACES Central. Nos concelhos do ACES Cen-

tral, os valores situavam-se entre 3,81% em Albufeira e 5,2% em Olhão, sendo os valores no 

sexo feminino sempre superiores (ARS Algarve, 2017). 

3.1.5 Mortalidade 

A mortalidade é uma medida direta das necessidades em cuidados de saúde, refletindo a 

carga global da doença na população, nomeadamente a incidência das doenças bem como a 

capacidade de as tratar. 

A taxa bruta de mortalidade, permite quantificar o risco global de se morrer por todas as 

causas. A partir da segunda metade do século XX, a taxa bruta da mortalidade tendeu a estabi-

lizar em Portugal em torno dos 10 óbitos por mil habitantes. 
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O risco de morrer no ACES Central é menor do que na Região do Algarve, embora exista 

um risco acrescido nos maiores de 65 anos, com maior incidência no sexo feminino. No 

ACES Central, a taxa bruta de mortalidade foi de 9,8 óbitos por mil habitantes. 

 A taxa de mortalidade pode ser melhorada reduzindo o risco da população, atuando nos 

fatores de risco, encorajando os estilos de vida saudáveis, aumentando a precocidade do diag-

nóstico e melhorando a efetividade do tratamento (ARS Algarve, 2017). 

 
Figura 17- Evolução do Nº de Óbitos no Algarve e ACES Central (2007-2016).Fonte: 
Plano local de saúde 2015 – 2019, Disponível em: http://www.arsalgarve.min-saude.pt/ 

 

Como podemos verificar na figura 17, em 2016, registaram-se 2497óbitos de indivíduos 

residentes nos concelhos que integram o ACES Central (ARS Algarve, 2017). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18- Evolução do Nº de Óbitos no Algarve e ACES Central (2007-2016). Fonte: 
Plano local de saúde 2015 – 2019, Disponível em: http://www.arsalgarve.min-saude.pt/ 

 

Evidenciado na figura 18, o concelho de Albufeira, apresentou o valor mais baixo 7,4 

óbitos por mil habitantes. Este valor é causado por uma população mais jovem enquanto o de 

S. Brás de Alportel, traduz os efeitos na mortalidade de uma população envelhecida. 

Relativa às causas de morte em 2011, no ACES Central, as doenças do aparelho circula-

tório revelavam 27,8% das causas de morte, seguido pelas neoplasias com um valor percentu-

al de 26%, as doenças do aparelho respiratório com 10 %, as causas externas, onde estão in-

http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
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cluídas as quedas representam 4,7 %, e as doenças do aparelho digestivo com 4,6 % (ARS 

Algarve, 2017). 

Figura 19- Distribuição percentual dos óbitos no ACES Central por algumas causas de morte 
(2013 e 2015). Fonte: Plano local de saúde 2015 – 2019, Disponível em: 
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/ 

 
Destaco, no quadro acima, que o número de óbitos devido a causas externas, onde se en-

contra incluído o evento de queda, teve um aumento de 4.73% no ano 2013, para 5.42% no 

ano 2015 (ARS Algarve, 2017). 

3.1.6 Recursos de Saúde 

Os Cuidados de Saúde Primários [CSP], desempenham um papel fundamental e represen-

tam o primeiro nível de contacto dos utentes, da família e da comunidade com o SNS, execu-

tando um papel fundamental na promoção da saúde e na prevenção da doença. 

Os CSP deverão adequar-se às necessidades particulares de cada população e da região. 

Contudo, os critérios de acesso devem ser os mesmos, assegurando assim a igualdade entre a 

população. 

Também no sector da saúde, a informação é um recurso fundamental e a sua gestão é uma 

atividade crítica do seu desempenho. A complexidade organizacional das várias unidades de 

saúde exigem soluções informáticas adequadas à gestão de recursos, que possibilitem diminu-

ir a possibilidade de ocorrência de erro e promover uma maior autonomia dos cidadãos relati-

http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
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vamente à saúde. No que concerne aos direitos de acesso dos utentes, existe uma melhoria nos 

últimos anos. Este fato deveu-se à contratação de novos médicos de família recém-

especialistas, os quais vieram ajudar a colmatar as carências da região, bem como, favorecer a 

criação de novas unidades funcionais nos diferentes centros de saúde do ACES, o que contri-

buí para uma melhoria do acesso aos utentes e da qualidade do seu atendimento (ARS 

Algarve, 2017). 

A prestação de cuidados de saúde primários no ACES Central, é assegurada nas sedes dos 

5 centros de saúde e em 26 extensões de saúde, as quais garantem uma adequada cobertura 

territorial atendendo à distribuição da população na área geográfica de influência direta. 

Em 31/12/2013, o ACES Central tinha um total de 635 funcionários, ou seja, 85% do to-

tal dos recursos humanos previstos. Os profissionais afetos em janeiro 2015 eram 545, corres-

pondendo a 73,4% dos recursos previstos. Apesar de ter existido um esforço de contratação de 

profissionais na ARS Algarve, IP, em dezembro de 2016 existiam no ACES Central 645 fun-

cionários, continuando abaixo do previsto (86,8 %). Não foram encontrados registos do nú-

mero de funcionários referente aos últimos anos.  
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4 METODOLOGIA DE PLANEAMENTO EM SAÚDE 

Planeamento em Saúde, é considerado uma das formas de melhorar o futuro de acordo 

com a ambição e gostos da pessoa. É inseparável dos fatores que influenciam a saúde tal co-

mo, fatores biológicos endógenos, ambiente, hábitos de vida, etc. 

A OMS, foi a principal promotora da aplicação do Planeamento em Saúde, incentivando 

em 1978, na Conferência de Alma–Ata, que os vários governos aprimorassem as suas estrutu-

ras administrativas, aplicando em todos os níveis, métodos de gestão apropriados para planear 

e pôr em prática cuidados de saúde primários (Imperatori, & Giraldes, 1993). 

Os autores Imperatori e Giraldes, definem o planeamento em saúde como “a racionaliza-

ção do uso de recursos com vista a atingir os objetivos fixados, em ordem à redução dos pro-

blemas de saúde considerados como prioritários, e implicando a coordenação de esforços 

provenientes dos vários setores socioeconómicos” (1993, p.23), sendo um problema de saúde, 

para António Tavares, um “estado de saúde julgado deficiente pelo indivíduo, pelo médico ou 

pela coletividade” (1990, p.51). 

O Planeamento em Saúde é considerado como um instrumento elementar de gestão por-

que, os recursos são escassos, pelo que é necessário fazer uma gestão eficaz dos mesmos, 

sendo necessário interferir na origem dos problemas para que os mesmos não voltem a emer-

gir no futuro. É necessário definir prioridades de intervenção, uma vez que não é possível 

intervir em todos os problemas de saúde, evitando intervenções isoladas sem conhecimento do 

que os outros setores têm delineado nessa área. Finalmente, e sabendo que os recursos são 

escassos, existem infraestruturas e equipamentos que podem ser úteis em diversos setores, 

mediante um planeamento coordenado podem ser utilizados em várias áreas de uma forma 

integral (Imperatori, & Giraldes,1993). 

Para a realização de um plano, programa ou projeto em saúde, é necessário a realização 

de um processo constituído por diferentes etapas: diagnóstico da situação, determinação de 

prioridades, fixação de objetivos, seleção de estratégias, preparação operacional/programação 

e finalmente a avaliação. A omissão de qualquer uma das etapas, poderá acarretar uma má 

prestação de cuidados (Tavares, 1990). 

O Planeamento em Saúde, é um processo contínuo e dinâmico com as diversas etapas in-

terligadas, e as quais não devem ser dadas como finalizadas. É possível que surjam novos 

conhecimentos ao longo do processo, que determine a reformulação das etapas anteriores, 
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assim, mesmo após a avaliação, podemos ter a necessidade de voltar ao diagnóstico de situa-

ção, mediante alterações na situação (Imperatori, & Giraldes,1993). 

4.1 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

A harmonia entre diagnóstico e as necessidades sentidas, determina a pertinência do pla-

no de atividades, daí a elaboração do diagnóstico de situação ser considerado o primeiro passo 

do planeamento. 

 O diagnóstico é um procedimento que tem como objetivos, recolher, tratar, analisar e dar 

a conhecer informação pertinente de forma a possibilitar a caracterização o mais exata possí-

vel, de uma área geográfica ou organização, permitindo que se esbocem objetivos e metas a 

alcançar, em função da informação recolhida (Imperatori, & Giraldes, 1993). 

O diagnóstico da situação deve corresponder às necessidades de saúde da população. Es-

te, deve ser confrontado com as necessidades expostas pela população por dois motivos, por 

complementar os dados disponíveis e por aumentar a recetividade às medidas que se venham 

a propor (Imperatori, & Giraldes, 1993). Só com uma correta caracterização do estado de saú-

de da população, será possível aferir as suas necessidades e consequentemente contribuir para 

uma melhoria efetiva na saúde da mesma. 

O diagnóstico mede o estado de saúde da população, tornando-se um instrumento utiliza-

do para pôr em prática as políticas de saúde, escolha de prioridades, organização de atividades 

e acompanhamento, e avaliação dos resultados num processo de planeamento. 

O diagnóstico deve ser um processo rápido (não deve ultrapassar os 4-6 meses) permitin-

do a ação em tempo útil, mas ao mesmo tempo deve ser sucinto e perspicaz de forma que as 

medidas de solução dos problemas sejam pertinentes. A rapidez e eficácia na elaboração do 

diagnóstico, dependem de fatores como a magnitude da situação, extensão da área e também 

do pessoal, disponível para a elaboração da tarefa (Imperatori, & Giraldes, 1993). 

Para António Tavares, o diagnóstico deve ser “suficientemente alargado, sucinto, sufici-

entemente rápido, e deve corresponder às necessidades do próprio processo de planeamento 

de saúde” (1990, p.53). Para tal, o diagnóstico depende da quantidade e qualidade da informa-

ção obtida, tornando-se basilar, os sistemas de informação de modo que os dados obtidos se-

jam fiáveis, recentes e adequados. Nesse sentido, para recolher e processar informação é fun-

damental a utilização de métodos quantitativos, como indicadores, e nos casos em que não 

temos disponíveis dados quantitativos atuais e verazes, devemos utilizar técnicas semiquanti-
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tativas, as quais não requerem elevados graus de especialização, nem elevados recursos tem-

porais e materiais (Imperatori, & Giraldes, 1993). 

Segundo Tavares, a organização de um diagnóstico de situação possui diversos pontos 

elementares que devem ser considerados. É necessária uma adequada preparação por ser dis-

pendioso, demorado e utilizar uma grande quantidade de recursos, deve ser realizada uma 

análise acerca da sua pertinência, os dados colhidos e obtidos devem ser exclusivos para reali-

zar o diagnóstico (1990). 

É com base em indicadores e dados estatísticos disponíveis, que se consegue comprovar 

que o risco de quedas, se trata de um problema grave de Saúde Pública. A Organização Mun-

dial da Saúde estima que anualmente, ocorrem 646.000 quedas com consequências fatais. 

Comportamento das quedas em idosos 

Como explanado ao longo do trabalho, as quedas são os acidentes mais frequentes entre 

os idosos. Constituem a causa principal de morte acidental acima dos 65 anos, originam uma 

elevada morbilidade, e o domicílio é considerado um dos locais onde ocorrem mais acidentes. 

A nível mundial estima-se que aproximadamente 28% a 35% das pessoas, com mais de 

65 anos de idade sofrem quedas a cada ano, aumentando essa proporção para 32% a 42% para 

as pessoas com mais de 70 anos. A frequência das quedas aumenta com a idade e com o nível 

de fragilidade.  

Idosos que vivem em instituições caem com maior frequência dos que os que vivem na 

comunidade. Aproximadamente 30% a 50% das pessoas que vivem institucionalizadas, so-

frem quedas a cada ano, e 40% padecem de quedas recorrentes.  

A incidência das quedas parece variar também entre os diferentes países. Um estudo rea-

lizado na região do Sudeste Asiático, revelou que na China 6% a 31%, dos adultos mais ve-

lhos caem a cada ano, enquanto outro estudo, nos mostra que no Japão, essa incidência é de 

20%. Na América (Latina e região do Caribe), identificou que a proporção de adultos mais 

velhos que sofrem quedas por ano, varia de 21,6% em Barbados para 34% no Chile (OMS, 

2010). 

O índice de admissão ao hospital devido a quedas, para as pessoas com mais de 60 anos 

de idade na Austrália, no Canadá e no Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, 

varia de 1.6 a 3.0 por população de 10.000 habitantes. Para o mesmo grupo etário, os registos 

de lesões causados por quedas, que resultam em consultas a serviços de emergência  na região 
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Oeste da Austrália e no Reino Unido, são ainda mais altos, 5.5 a 8.9 habitantes  por população 

de 10.000 habitantes  (OMS, 2010). 

De acordo com os dados publicados, pela Associação EuroSafe (European Association 

for Injury Prevention and Safety Promotion), sobre lesões na União Europeia [UE], referente 

ao período de 2012 a 2014, sustentados na base de dados a nível europeu - Injury Database, 

revelam que a maioria das lesões que implicam recorrência ao serviço de urgência dos hospi-

tais e eventual internamento ocorrem no âmbito doméstico e de lazer. 

Estima-se que por cada lesão fatal na Europa (23.2000 por ano), ocorrem aproximada-

mente 163 recorrências ao Serviço de Urgências (38 milhões de casos por ano), das quais 23 

(5.3 milhões de casos por ano), resultam em internamento hospitalar e uma grande proporção 

em incapacidade permanente (Alves, Rodrigues,  Neto, Mexia, & Dias, 2017). 

As quedas são a quarta causa de morte na UE, depois das doenças cardiovasculares, can-

cro e doenças respiratórias, com quase um quarto de um milhão de fatalidades por ano. 

As quedas correspondem a mais de 50% das hospitalizações relacionadas a lesões ocorri-

das entre as pessoas com mais de 65 anos de idade. As principais lesões resultantes destes 

eventos, são a fratura do quadril, lesões traumáticas do cérebro e ferimentos dos membros 

superiores (OMS, 2010). 

O tempo de internamento, varia de acordo com o tipo de lesão e localização da mesma. A 

duração do internamento em países como a Suíça, Suécia, Estados Unidos, região oeste da 

Austrália, província da Columbia Britânica e Canadá, pode variar de 4 a 15 dias, no caso das 

fraturas de quadril o tempo de internamento aumenta para 20 dias. 

Com o aumento do envelhecimento e da fragilidade da pessoa, após o evento da queda, 

tendo como consequência a fratura do quadril, 20% dos idosos morrem no período de um ano. 

Relativamente ao Índice de mortalidade, as quedas respondem por 40% de todas as mor-

tes relacionadas a ferimentos. Os índices variam de acordo com o país e a população estudada 

(OMS, 2010). 

O índice de morte relacionadas com as quedas, para pessoas com mais de 65 anos de ida-

de, nos Estados Unidos é de 36,8 por população de 100.000 habitantes (46,2 para os homens e 

31,1 para as mulheres), enquanto que no Canadá o índice de mortalidade para o mesmo grupo 

etário, é de 9,4 por população de 100.000 (OMS, 2010). 
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Figura 20- Índice de quedas fatais por grupos de idade e sexo. Fonte: Relatório Global da 
OMS sobre Prevenção de Quedas na Velhice, 2010. 

A Figura 20, mostra quedas fatais por sexo e grupos etários. Os índices de quedas fatais, 

aumentam com a idade para ambos os sexos, sendo os mais altos nos grupos de 85 e mais 

anos. Os índices de quedas fatais entre os homens, dominam os das mulheres, em todos os 

grupos etário. Isso é atribuído ao fato de que os homens sofrem de maiores condições de co-

morbilidade do que as mulheres no mesmo grupo etário. Relativamente à incidência de fratu-

ras do quadril, verifica-se que é maior nas mulheres, enquanto a mortalidade ocasionada pelas 

fraturas de quadril, é mais alta nos homens. 

A ocorrência de algumas lesões relacionadas com as quedas, tais como fraturas e lesões 

da medula, aumentaram acentuadamente até cerca de 131%, durante as últimas três décadas. 

Caso não sejam tomadas medidas preventivas no futuro, os números de lesões causadas 

por quedas é projetado para ser de 100% no ano 2030 (OMS, 2010). 

Em Portugal o sistema EVITA (Epidemiologia e Vigilância dos Traumatismos e Aciden-

tes), constituído pelo registo de ADL, (todos os acidentes domésticos ou de lazer registados 

nas urgências do SNS, cuja causa não seja doença, acidente de viação, acidente de trabalho ou 

violência), recolhidos nos serviços de urgência do Serviço Nacional de Saúde, tendo em conta 

as variáveis de caracterização demográfica: data de nascimento, sexo, caracterização do aci-

dente: data, hora, local, atividade no momento do acidente, mecanismo da lesão, tipo de lesão, 

par te do corpo lesada, descrição do acidente e seguimento do sinistrado, fornece-nos dados 

colhidos, entre 1 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2015. 



 
 

 
jan-22 | Página 72 

   

“Quedas em idosos – Conhecer para Prevenir” 

O número total de acidentes domésticos e de lazer, registados neste sistema, foi de 26 

681. A distribuição percentual por sexo dos ADL, revela uma percentagem mais elevada no 

sexo masculino com 52,6%, em relação ao sexo feminino com 47,4%, observada nos grupos 

etários entre os 0 e 54 anos. Todos os grupos etários seguintes, com idade igual ou superior a 

55 anos, revelaram um padrão inverso, tendência que se tem vindo a verificar em análises 

anteriores, o que poderá estar relacionado com o facto, de nos grupos etários mais idosos, 

existir uma prevalência superior de indivíduos do sexo feminino (Tabela 3) (Alves, et al., 

2017). 

 
Tabela 3- Distribuição dos ADL por sexo e grupo etário. Fonte: Acidentes domésticos e 
de lazer: resultados do sistema de vigilância EVITA, 2017. 

Tendo em conta, os mecanismos de lesão que mais contribuíram para o número de 

ADL, as quedas 68,8%, destacam-se como a causa de ADL mais frequente (Gráfico 1). A 

análise da distribuição das quedas por grupo etário e sexo, permite verificar que nos grupos 

etários 0 a 44 anos de idade, existe uma maior percentagem de quedas no sexo masculino, 

enquanto nos grupos etários 45 e mais anos, existe uma percentagem maior, deste tipo de 

ocorrência no sexo feminino. A análise do local de ocorrência do acidente revelou, durante os 

anos analisados, o domicilio, com 46,1%, seguido do ambiente exterior “Ar livre”, com 

18,3% e a escola com, 15,6%, como os locais de ocorrência com percentagem mais elevada 

de ADL, (Gráfico 2) (Alves, et al., 2017). 



 
 

 
jan-22 | Página 73 

   

“Quedas em idosos – Conhecer para Prevenir” 

Gráfico 1- Distribuição dos ADL por mecanismo de lesão no momento do acidente. 
Fonte: Acidentes domésticos e de lazer: resultados do sistema de vigilância EVITA, 
2017.

 

Gráfico 2- Distribuição dos ADL por local de ocorrência. Fonte: Acidentes domésticos e 
de lazer: resultados do sistema de vigilância EVITA, 2017. 

A nível nacional, esta análise revela que crianças, adolescentes, pessoas que praticam 

desporto, e pessoas idosas, são os grupos mais vulneráveis. 

As lesões causadas por queda verificadas em casa, foram as mais frequentemente regista-

das no EVITA, entre 2013 e 2015. Os grupos etários mais registados, foram os grupos de pes-

soas dos 0 aos 14 anos e 65 ou mais anos (Alves, et al., 2017). 

Em Portugal entre 2000 e 2013, em cada 100 internamentos em indivíduos com mais de 

65 anos, três tiveram como causa uma queda, sendo que em média, cada um destes interna-

mentos teve a duração de 13 dias. É ainda relevante referir,  que a cada 100 internamentos 

devido a quedas, seis têm como desfecho a morte ainda no hospital (DGS, 2017). 

Relativamente às causas de morte em 2011 no ACES Central, as doenças do aparelho cir-

culatório representavam 27,8% das causas de morte, seguido pelas neoplasias, com um valor 

de 26%, as doenças do aparelho respiratório, com 10 %, e as causas externas, onde estão in-

cluídas as quedas, com 4,7 % (SNS, 2019). 
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Custos em Saúde associados a quedas 

Como podemos verificar no decurso deste trabalho, as quedas constituem um problema 

importante na vida dos idosos. A incidência anual de quedas na comunidade, é aproximada-

mente de 37%, e está descrito que 14,4% das quedas em idosos, resultavam em fraturas com 

necessidade de hospitalização (Venâncio, Almeida, & Filipe, 2019). 

Os custos diretos com a saúde para tratar as vítimas que recorreram ao hospital na UE, 

rondam pelo menos 80 biliões de euros por ano. De referir, que os acidentes domésticos e de 

lazer, representam a maior parcela destes custos (Alves, et al., 2017). 

O consumo de serviços de saúde inerente ao tratamento, contribuem para um incremento 

substancial da despesa e uma consequente sobrecarga nos sistemas de saúde. A União Euro-

peia, reportou que dos 37 mil milhões de euros, gastos em 2010 em idosos com problemas de 

osteoporose, aproximadamente 66% resultavam do tratamento de fraturas, das quais 90% tive-

ram origem numa queda.  

Em Portugal a situação é provavelmente mais grave, em resultado da elevada incidência 

comunitária de fraturas entre os idosos, diante do quadro internacional. A despesa exclusiva 

com fraturas da extremidade proximal do fémur, rondou os 216 milhões de euros. Apesar dos 

custos elevados inerentes às fraturas, estas representam apenas uma parte da globalidade dos 

custos com as quedas. Alguns estudos estimam que as despesas com as quedas são o equiva-

lente a 0,85 e o 1,5% do orçamento da saúde (Venâncio et al., 2019). 

Num estudo realizado por profissionais da ECCI, da Unidade Local de Saúde de Matosi-

nhos (ULS Matosinhos), em 2016/2017, onde pretendiam verificar qual o impacto económico 

da intervenção das ECCI na prevenção de quedas em idosos, proporcionando ganhos em saú-

de e poupança de custos, verificou-se que os idosos com risco de queda que integraram a EC-

CI, e beneficiaram de intervenções de prevenção de quedas proporcionaram ganhos em saúde 

na ordem dos 4,46 QALYs (Quality Adjusted Life Years) e uma poupança de custos de 

16.952,46 € (Venâncio et al., 2019). 

4.2  CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ALVO  

A população-alvo do projeto de intervenção comunitária, foi uma escolha realizada  

em conjunto com os vários profissionais da UCC onde o estágio decorria. Partindo da perce-

ção das necessidades da pessoa idosa e atendendo que os recursos disponíveis seriam insufici-

entes, e não permitiriam alargar o projeto a toda a população idosa do concelho, ou de uma 
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freguesia, foi necessário definir prioridades de acordo com a necessidade que se revelasse de 

maior pertinência, condição substancial para o sucesso do projeto de intervenção. A noção de 

necessidade, no contexto do Planeamento em Saúde, expressa-se pela noção de que há certas 

intervenções preferíveis a outras, tanto em função dos resultados esperados, como em virtude 

da eficácia e eficiência dos meios a empregar para as obter (Imperatori, & Giraldes, 1993).  

Atendendo a esta realidade e porque os enfermeiros da ECCI, diariamente concretizam 

visitas domiciliárias em todo o concelho, o que lhes permite deter uma visão concreta e apro-

fundada das problemáticas de saúde da população idosa, este conhecimento revelou-se como 

um fator facilitador para a escolha da área prioritária sobre a qual deveria incidir o diagnóstico 

de saúde. 

O estudo aprofundado da população alvo, que a seguir se apresenta, emergiu da necessi-

dade de explicar ou melhor compreender o problema constatado na prática diária, cuja conso-

lidação teve origem das entrevistas exploratórias iniciais realizadas com a Coordenação da 

UCC e com a equipa multidisciplinar, da análise documental dos registos de todos os utentes 

admitidos na ECCI, no período de tempo de janeiro a dezembro de 2020, através da consulta 

do processo do utente e Escala de Morse existente no Aplicativo de Monitorização da RNCCI.  

A avaliação do risco de queda é uma intervenção essencial para a prevenção de quedas, 

por isso, é importante a correta utilização da Escala de Quedas de Morse [EQM], (Anexo II). 

Janice Morse, é a autora da Escala de Quedas de Morse. Iniciou a construção da Escala 

num projeto piloto em 1985, tendo passado por várias fases da construção, até 1989. A escala 

é aplicada a nível internacional. Em Portugal, é utilizada em vários centros hospitalares e a 

Direção-Geral da Saúde, indica a necessidade de se avaliar o risco de queda como uma inter-

venção adequada e personalizada para a prevenção. É constituída por seis itens com duas ou 

três possibilidades de resposta para cada um. A cada uma das respostas, corresponde uma 

pontuação. De acordo com a avaliação, é realizada a soma das pontuações obtidas em cada 

um dos seis itens, resultando num score que indica o risco de queda. Essa pontuação varia de 

0 a 125 pontos. 

Este instrumento, é um requisito de preenchimento obrigatório, para os utentes admitidos 

na ECCI da UCC em causa, e contempla a avaliação de quedas relativamente ao último ano. 

Ao analisar estes dados, confirmou-se uma elevada prevalência do risco de quedas nos idosos, 

o que motivou o desenvolvimento deste estudo. 
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O instrumento de colheita de dados, considerado foi a escala de medida por permitir ca-

racterizar a população alvo, e realizar o diagnóstico da situação face à prevalência de quedas 

na pessoa idosa. As variáveis em estudo tiveram como referência a Escala de Morse, e fatores 

predisponentes de quedas que se encontram descritos no Programa Nacional para a Saúde das 

Pessoas Idosas (DGS,2019). A colheita de dados realizou-se entre o dia 1 e o dia 2 de março 

de 2021, e teve por referência a consulta dos registos, no aplicativo de Monitorização da 

RNCCI, no processo do utente.   

Considera-se população alvo, os utentes admitidos na ECCI da UCC, durante o ano de 

2020, por ser representativa dado coincidir com o ano civil completo. Quanto à seleção da 

amostra, consideram-se critério de inclusão:  

- Estar admitido na ECCI;   

A população alvo corresponde a 90 utentes, dos quais 78 apresentam critérios para inclu-

são da amostra.  

Os dados recolhidos foram tratados com base em procedimentos estatísticos e descritivos, 

para possibilitar a interpretação dessa informação através da aplicação e Microsoft Excel. 

A consulta da escala de Morse, permitiu recolher informação referente às variáveis: 

- Idade; 

- Género; 

- Proveniência dos utentes; 

- Antecedentes/história de queda; 

- Diagnóstico secundário; 

- Apoio na deambulação; 

- Uso de medicação e/ou Heparina intravenosa; 

 - Alterações na marcha; 

- Estado Mental/Alterações cognitivas; 

- Risco de Queda. 

Os gráficos seguintes, espelham os resultados obtidos relativos à amostra, que correspon-

de a 78 pessoas com 60 e mais anos.  

Assim, a amostra é constituída por 78 utentes, dos quais 51, (65%) são do género femini-

no e 27 (35%) do género masculino. A amplitude da amostra é igual a 41 anos, tendo o utente 

mais novo 62 anos e o mais velho 103 anos de idade. 
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Na Tabela 4, apresento os dados relativos ao género e no gráfico 3, um histograma das 

idades agrupadas em classes de amplitude. 

 

 

 

 
 

 

Tabela 4- Distribuição da amostra por género. Fonte: Elaboração própria. 

Pela observação da tabela 4 e gráfico 3, conclui-se que a amostra é maioritariamente do 

género feminino e de um modo geral envelhecida, uma vez que se verifica maior frequência 

no grupo etário compreendido entre os 81 e os 95 anos de idade. Esta informação está de 

acordo com a literatura, onde é destacado um aumento a taxa de incidência de quedas a partir 

dos 65 anos de idade e com predomínio do sexo feminino. 

 

 
Gráfico 3- Distribuição da amostra por faixa etária. Fonte: Elaboração própria. 

O gráfico 4, apresenta a proveniência dos utentes, verificando-se que a maioria 57%, pro-

vém do hospital, 36% dos utentes que foram admitidos na ECCI, são provenientes do domicí-

lio, e apenas 8% foram admitidos vindos de unidades de internamento (UI).  
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Gráfico 4- Proveniência dos utentes. Fonte: Elaboração própria. 

Relativamente aos antecedentes de queda, apresentados na tabela 5 e gráfico 5, verifica-

se que mais de metade, (54%) dos utentes, não apresenta história de queda. Por outro lado, 

apurou-se que no género feminino existe uma maior percentagem com antecedentes de queda, 

do que sem historial de quedas, estando de acordo com o referido na literatura, que relata que 

as mulheres têm mais propensão a quedas do que os homens. 

  
Feminino Masculino Total  

Antecedentes de queda N % N % N % 

Sem antecedentes 25 32% 17 22% 42 54% 
Com antecedentes 26 33% 10 13% 36 46% 

Total Geral 51 65% 27 35% 78 100%   
 

 
 

  

Tabela 5- Antecedentes de queda. Fonte: elaboração própria. 

 
 

Gráfico 5 - Antecedentes de queda. Fonte: Elaboração própria. 

Unidade 
Internamento

8%

Domicilio
36%Hospital

56%

Proveniência

32% 33%

22%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Sem antecedentes de queda Com antecedentes de queda

Feminino

Masculino



 
 

 
jan-22 | Página 79 

   

“Quedas em idosos – Conhecer para Prevenir” 

O gráfico 6, apresenta a informação relativa ao diagnóstico secundário por género. Observa-se 

que 67% da amostra apresenta diagnósticos secundários, e que em ambos os casos a contri-

buição das mulheres, é praticamente o dobro da dos homens. 

 

 
Gráfico 6 - Diagnóstico secundário. Fonte: Elaboração própria. 

No que respeita ao apoio na deambulação (tabela 6), verifica-se que o número de uten-

tes que recorre ao apoio de um instrumento auxiliar de marcha (Canadia-

na/bengala/andarilho), para a sua deslocação, é igual ao número de utentes que não necessita 

de qualquer instrumento auxiliar de marcha, por ser acamado ou por recorrer à ajuda de outra 

pessoa. Uma percentagem muito pequena dos utentes, recorre ao apoio na mobília, para a aju-

da na sua locomoção. 

 

 

 

 

 
 
 

Tabela 6– Apoio na deambulação. Fonte: Elaboração própria. 

 
No entanto (Gráfico 7), observa-se que no género feminino predomina o apoio na deam-

bulação com recurso a canadiana/bengala/andarilho, enquanto, no género masculino há maior 

incidência na variável nenhum/apoiado/acamado.  

Apoio na deambulação N (%) 
Apoia-se na mobília 4 5% 

Canadiana/Bengala/Andarilho 37 47% 
Nenhum/Apoiado/Acamado 37 47% 

Total 78 100% 
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Gráfico 7- Apoio na deambulação por género. Fonte Elaboração própria. 

 

Relativamente ao uso de medicação, podemos ver na tabela 7, que apenas 1 utente do gé-

nero feminino necessita de medicação e/ou Heparina intravenosa. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 - Uso de medicação por género. Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 8, apresenta a variável correspondente a alterações da marcha. Podemos verifi-

car que em ambos os géneros, existe maior percentagem de utentes com marcha normal, se-

guido de utentes que deambulam em cadeira de rodas ou se encontram acamados. O défice de 

marcha, é mais representativo nas mulheres do que nos homens. No género masculino, o de-

sequilíbrio fácil é ligeiramente superior ao défice de marcha. 
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Gráfico 8- Distribuição alteração da marcha por género. Fonte: Elaboração própria. 

 
No que respeita ao estado metal, verifica-se que a maioria (68%) da amostra, tem consci-

ência das suas limitações, embora no género feminino a percentagem de utentes que não está 

consciente das suas limitações seja ligeiramente elevado. 

 

        Gráfico 9- Alterações do estado mental por género. Fone: Elaboração própria. 

Na tabela 8, apresento os dados relativos ao risco de queda da amostra. Verifica-se que 

metade dos utentes (51%), apresenta risco médio de queda. É de salientar, que nas mulheres 

os valores das percentagens referentes ao alto e médio risco, são muito semelhantes, enquan-

to, nos homens o valor do alto risco é sensivelmente metade do valor do risco médio. Perante 
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os resultados obtidos, conclui-se que 89% dos utentes apresenta propensão para risco de que-

da. A destacar que 38% da amostra apresenta alto risco de queda. 

 
 

Feminino Masculino Total 
Risco de Queda N (%) N (%) N (%) 

Alto Risco 22 28% 7 9% 29 38% 
Baixo Risco 4 5% 5 6% 9 11% 
Médio Risco 25 32% 15 19% 40 51% 

Total 51 65% 27 35% 78 100% 
Tabela 8- Risco de queda. Fonte: Elaboração própria. 

De seguida apresento um conjunto de resultados, quando se estuda a relação entre a vari-

ável, risco de queda e as restantes variáveis. 

 

Não gráfico 10, apresento os diferentes níveis de risco, distribuídos pelos grupos etários. 

Verifica-se que na faixa etária dos ]80; 85], há maior número de utentes com alto risco de 

queda, enquanto no grupo etário dos 86 aos 90, é o risco médio que tem maior frequência. 

Resultados que vão de encontro com o que se encontra descrito na literatura, a qual evidência 

que entre 28 e 35% da população com idade igual ou superior a 65 anos, sofre uma queda 

todos os anos, aumentando esta prevalência para 32 e 42% na população com idade superior a 

70 anos de idade. 

 

 
Gráfico 10- Distribuição dos níveis de risco de queda por grupos etários. Fonte: 

Elaboração própria. 
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No gráfico 11, salienta-se que nos utentes, que não apresentam antecedentes de queda, o 

risco médio, é predominante e o alto risco apresenta um valor muito baixo. Já nos utentes com 

história de episódios de queda, evidencia-se o risco alto, não havendo baixo risco nesta cate-

goria. 

 

Gráfico 11- Relação dos níveis de risco de queda, por história de episódios de queda. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No gráfico 12, observa-se que os utentes que se apoiam na mobília e os que recorrem a 

canadiana/bengala/andarilho, para apoio na deambulação, apresentam alto risco de queda, 

enquanto, os que não necessitam de apoio, estão acamados ou recorrem ao auxílio de uma 

pessoa para as deslocações, apresentam um risco médio. 

 

Gráfico 12- Relação entre apoio na deambulação e risco de queda. Fonte: Elaboração 
própria. 
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O gráfico 13, mostra a relação entre as variáveis diagnóstico secundário, e risco de queda. 

Verifica-se que o risco médio, é predominante tanto nos utentes com diagnóstico secundário, 

como nos utentes sem diagnóstico secundário. No entanto, o risco alto de queda apresenta um 

valor bastante significativo, na parte da amostra em estudo que apresenta diagnóstico secun-

dário. 

 

Gráfico 13- Relação entre diagnóstico secundário e risco de queda. Fonte: Elaboração 
própria. 

No que respeita ao uso de medicação (gráfico 14), metade dos utentes apresenta um risco 

médio de queda, o que está de acordo com os resultados observados em cada uma das variá-

veis individualmente. Ou seja, metade dos utentes apresenta um risco médio de queda, e a 

maioria não está sujeita a medicação. 

 

Gráfico 14- Relação entre uso de medicação e risco de queda. Fonte: Elaboração própria. 
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Por observação do gráfico 15, verifica-se que nos utentes que têm consciência das suas 

limitações, os valores do alto e médio risco, são sensivelmente iguais, enquanto, nos utentes 

que não estão conscientes das suas limitações, os valores do baixo e alto risco, são pouco sig-

nificantes. 

 

 
Gráfico 15- Relação entre o estado mental e o risco de queda. Fonte: Elaboração própria. 

No gráfico 16, verifica-se que nos utentes que evidenciam défice na marcha, apresentam 

maior risco de queda, o que é naturalmente expetável. Nos restantes níveis de marcha preva-

lece o risco médio de queda. 

 

 
Gráfico 16- Relação entre a marcha e o risco de queda. Fonte: Elaboração própria. 
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Tendo em conta o Modelo de Promoção da Saúde (Pender et al., 2011), analisámos a 

relação entre as quedas em idosos e os fatores pessoais (biológicos, psicológicos e sociocultu-

rais), as influências interpessoais, a autoeficácia percebida, partindo do pressuposto que estes 

fatores influenciam a adoção de estratégias e comportamentos de vida saudável. Sabendo que 

a queda se trata de um evento de etiologia multifatorial, resultante de uma interação de múlti-

plos fatores com os quais o indivíduo interage, estudámos também, a relação entre o risco de 

queda, a adoção de estratégias, mudança de comportamentos e alterações de fatores de risco 

identificados no domicílio e ambiente, para procurar verificar em que medida esta relação se 

verificava, neste grupo populacional. A figura 21 apresenta o modelo de análise deste estudo, 

com a representação das relações analisadas. 
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Figura 21-  Modelo de análise deste estudo, baseado no Modelo de 
Promoção da Saúde de Nola Pender  

 

Fatores pessoais: 
Biológicos 

• Idade; 
• Género; 
• Presença de 

doenças cróni-
cas; 

Psicológicos 
• Autoperceção 

do estado de 
saúde 

Socioculturais 
• Local de Resi-

dência 
• Nacionalidade; 
• Localidade; 
• Estado civil; 
• Tipo de famí-

lia; 
• Escolaridade; 

Características e 
experiências in-

dividuais 
 

Cognições e sentimen-
tos sobre o compor-
tamento específico 

Resultado comporta-
mental 

 

Comportamentos pro-
motores de saúde: 
• Responsabilidade 

em saúde; 
• Atividade física 

regular, Exercícios 
de equilíbrio e de 
marcha;  

• Nutrição;  
• Avaliação dos ris-

cos ambientais e 
sua modificação; 

• Tratamento de 
problemas visuais 
e auditivos; 

• Sessões de educa-
ção;  

• Tratar problemas 
dos pés e calçado; 

 

Autoeficácia 
percebida 

Comportamentos de risco 
• Sedentarismo 
• Existência de fato-

res de risco no do-
micílio e meio en-
volvente, por 
exemplo, tapetes 
soltos degraus, en-
tre outros. 

Influências interpessoais 
• Idoso 

/família/Cuidador; 
• Profissionais de 

saúde. 
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4.3  PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Foi possível reconhecer um conjunto de problemas associados ao risco de queda, susten-

tados nos dados apresentados neste trabalho, e que tiveram como suporte um conjunto de arti-

gos e documentos oficiais de instituições nacionais e internacionais. 

Valorizando o explanado ao longo do trabalho, com base na análise dos dados epidemio-

lógicos, e de acordo com a informação obtida nas entrevistas exploratórias iniciais realizadas 

com a Coordenação da UCC e com a equipa multidisciplinar, onde foi identificado o risco de 

queda como um problema emergente, face ao aumento do número de utentes com esse diag-

nóstico que ingressaram na ECCI, no último ano, foi possível identificar um conjunto de pro-

blemas ligados ao risco de queda.  

O diagnóstico da situação, deverá corresponder as necessidades sentidas pela população. 

A identificação das necessidades sentidas e referidas pelos cidadãos de uma comunidade são 

importantes, não só no diagnóstico, mas também na fase de escolha das prioridades e no mo-

mento da organização das atividades (Imperatori, & Giraldes, 1993). 

Seguindo o pensamento destes autores, as necessidades reais são  que são determinadas 

pelos técnicos com as limitações do próprio conhecimento da realidade e complementa-se 

com o reconhecimento das necessidades de saúde sentidas pela população (Imperatori, & 

Giraldes, 1993). 

Entre as necessidades sentidas, são diferenciadas as expressas e as não expressas, sendo 

que as expressas se referem a procura de serviços ou cuidados de saúde, podendo não corres-

ponder as necessidades reais. As não expressas, são as que surgem da análise do investigador, 

e constituem o equilíbrio entre as necessidades sentidas expressas, a oferta e as necessidades 

reais, e que deverão ser conciliadas com a população em relação as crenças, atitudes e opini-

ões, a fim de se incrementar a recetividade aos conteúdos que iremos propor (Imperatori, & 

Giraldes, 1993). 

Definir prioridades, significa selecionar os problemas mais importantes num dado mo-

mento. Posto isto, e diante o referido anteriormente, foram identificadas as seguintes áreas 

prioritárias de atuação: 

• A relação entre o risco de queda e o défice de conhecimento sobre os fatores de 

risco de quedas e potenciais consequências; 

• A relação entre a falta de informação e a adesão de boas práticas, mudança de 

comportamentos; 
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• A relação entre o risco de queda e o nível de escolaridade do idoso, devido à ca-

pacidade de perceber /ler informação fornecida sobre o evento; 

• A analogia entre o risco de queda e o nível de incapacidade funcional do idoso; 

• A ligação entre o risco de queda com as condições inseguras do domicílio; 

Perante o exposto, o risco de queda é reconhecido como um pertinente problema de saúde 

pública, o qual carece de uma intervenção comunitária precoce.  

4.4  DETERMINAÇÃO DE PRIORIDADES 

Estabelecido o diagnóstico e identificados os problemas de saúde, segue-se a próxima 

etapa do planeamento, a definição de prioridades. A definição de prioridades é vista como a 

essência de um processo de tomada de decisão (Tavares, 1990). 

 Nesta fase foi realizada a hierarquização dos problemas, os quais devem ser comparáveis 

para possibilitar a sua seleção. A determinação de prioridades permite refletir sobre os pro-

blemas de cariz prioritário devendo ter sempre em consideração dois elementos, o horizonte 

temporal do plano e a área de programação. Trata-se prever o tempo para a nossa intervenção, 

o local onde se vai atuar e os recursos disponíveis nessa região (Imperatori, & Giraldes, 

1993). 

Para a efetivação da seleção de prioridades devemos recorrer à utilização de critérios, 

sendo que não existem critérios universais por todos possuírem vantagens e inconvenientes. A 

seleção dos mesmos vai depender do contexto onde serão desenvolvidos. Segundo o referido 

pelos autores, os critérios que as tornariam intemporais são a magnitude que caracteriza o 

problema pelo seu tamanho, a transcendência que realiza a ponderação por grupos etários e a 

vulnerabilidade a qual é basilar no planeamento uma vez que objetiva a utilização de recursos 

onde haja maior visibilidade e possibilidade de prevenção. Além destes já citados, existem 

outros critérios exequíveis de serem utilizados para selecionar prioridades, como por exemplo 

a evolução, irreversibilidade do dano, atitude da população e fatores económicos (Imperatori, 

& Giraldes, 1993). 

Na técnica de Comparação por Pares, utilizada para a determinação de prioridades dos 

problemas e necessidades sentidas da população, o avaliador está atento a dois problemas de 

cada vez, elegendo o que necessita de um cuidado prioritário. Cada problema é sistematica-

mente comparado com todos os outros. A ordenação final resulta do número de vezes que o 
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problema em causa foi escolhido (Tavares, 1990). Na Tabela 9, está representado a determi-

nação de prioridades deste projeto através da técnica de Comparação por Pares. 

 

Problema 

1 2 3 4 5 

Défice de 
conhecimentos 

Nível de escolari-
dade/ compreen-
são informação 

Incapacidade 
funcional do 

idoso 

Falta de infor-
mação e a mu-
dança compor-

tamento 

Condições insegu-
ras do domicílio 

1-2 X     
1-3 X     
1-4 X     
1-5 X     
2-3   X   
2-4    X  
2-5     X 
3-4   X   
3-5     X 
4-5     X 

Pontuação 4 0 2 1 3 
Tabela 9 - Determinação de prioridades de acordo com a técnica de comparação de Pares 
Fonte: elaboração própria. 

 

A determinação de prioridades dos problemas identificados através da técnica de compa-

ração por pares, permitiu obter a seguinte ordenação final:  

1. Défice de conhecimentos sobre os fatores de risco e potenciais consequências das 

quedas; 

2. A ligação entre o risco de queda e as condições inseguras de domicílio; 

3. A relação entre o risco de queda e o nível de incapacidade funcional do idoso; 

4. A falta de informação e a adesão de boas práticas, mudança de comportamentos; 

5. A analogia entre nível de escolaridade, com o risco de queda devido à capacidade 

de perceber /ler informação fornecida sobre o evento. 

Considerando que os problemas se interligam, decidi que seria importante intervir no âm-

bito dos dois problemas identificados com prioritários, dando particular atenção ao problema 

do défice de conhecimentos os riscos de quedas, identificação dos principais fatores que pro-

piciam as quedas com objetivo de atuar na prevenção desse evento. 
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4.5 DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

 Imperatori e Giraldes, defendem que a definição de objetivos, “é uma etapa fundamental, 

na medida em que apenas mediante uma correta e quantificada fixação de objetivos se poderá 

proceder a uma avaliação dos resultados obtidos com a execução do plano em causa” (1993, 

p.77).  

Nesta etapa, devemos ter em conta quatro aspetos fundamentais: A seleção dos indicado-

res dos problemas de saúde considerados como prioritários, lembrando que os indicadores são 

a relação entre uma situação específica e a população em risco; a determinação da tendência 

dos problemas prioritários, sendo esta tendência a evolução natural do problema caso as con-

dições continuem as mesmas; a fixação de objetivos que queremos atingir a médio prazo, sen-

do o objetivo o “enunciado de um resultado desejável e tecnicamente exequível de evolução 

de um problema que altera, em princípio a tendência de evolução natural desse problema, 

traduzido em termos de indicadores de resultado ou de impacto. Por último, definir os objeti-

vos operacionais ou metas, que  são definidos como  “o enunciado de um resultado desejável 

e tecnicamente exequível das atividades dos serviços de saúde, traduzido em termos de indi-

cadores de atividade” (Imperatori, & Giraldes, 1993, p.80). 

A elaboração dos objetivos, submete a necessidade de ter em conta determinadas caracte-

rísticas, estes devem ser pertinentes, precisos, realizáveis e mensuráveis. Devem ainda estar 

presentes outros elementos, tais como a natureza da situação, os critérios de sucesso e fracas-

so, a população alvo do projeto, área e o tempo em que se pretende atingir os objetivos pro-

postos (Tavares, 1990). 

Com o intuito de alcançar o objetivo geral, serão formulados objetivos específicos e para 

cada um deles, traçados objetivos operacionais/ metas. 

Na elaboração do presente projeto foram traçados os seguintes objetivos: 

Objetivo geral 

• Contribuir para a redução do número de quedas nos idosos admitidos numa 
ECCI, de um concelho da região do Algarve.  
 
 
 
 
 



 
 

 
jan-22 | Página 92 

   

“Quedas em idosos – Conhecer para Prevenir” 

Objetivos específicos 

•  Capacitar o idoso/família/cuidador para conhecer potenciais fatores de risco e 

consequências das quedas;  

• Sensibilizar a equipa de ECCI, na implementação das atividades do projeto. 

• Promover a adesão dos idosos/família/cuidador que fazem parte da população al-

vo, nas atividades propostas;  

• Capacitar o idoso/família /cuidador para a adoção de estratégias que promovam a 

diminuição do risco de queda; 

• Sensibilizar os idosos para a identificação de comportamentos que reduzam a 

ocorrência de quedas; 

• Criação de um instrumento de avaliação para identificação de fatores de risco pre-

sentes no domicílio/meio envolvente e de um guia orientador para prevenção de 

quedas; 

• Criação de um dossier de operacionalização para ficar disponível para consulta na 

UCC. 

Pretende-se que no final do ano de 2022, se reduza em 30% o índice de acidentes por 

queda. 

Neste seguimento, em consonância com os objetivos específicos, foram estabelecidas as 

seguintes metas (Tabela 10): 

 

Objetivos específicos Objetivos operacionais 
Capacitar o ido-
so/família/cuidador para conhecer 
os potenciais fatores de risco.  
 

• Que até dezembro de 2021, 50% dos idosos 
consiga identificar pelo menos três fatores de 
risco que aumentam a ocorrência de quedas. 
 

Sensibilizar a equipa de ECCI, na 
implementação das atividades do 
projeto. 

• Que pelo menos 50% dos profissionais da 
equipa multidisciplinar colaborem diretamente 
nas atividades planeadas; 

• Criar um elo de ligação com um dos elemen-
tos da equipa de ECCI, para dar continuidade 
ao projeto. 

Promover a adesão dos ido-

sos/família/cuidador que fazem 

parte da população alvo, nas ati-

vidades propostas. 

• Que pelo menos 50% da população alvo, adira 
às atividades propostas. 
 

• Que pelo menos 50% dos utentes sejam capa-
zes de identificar pelo menos dois benefícios 
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da prática regular da atividade física. 
Capacitar o idoso/família 
/cuidador para a adoção de estra-
tégias que promovam a diminui-
ção do risco de queda. 

• Que até dezembro de 2021, 50% dos idosos 
consiga adotar pelo menos uma estratégia fa-
cilitadora de redução de quedas. 

Criação de um instrumento de 
avaliação para identificação de 
fatores de risco presentes no do-
micílio/meio envolvente e de um 
guia orientador para prevenção de 
quedas. 

• Que até julho de 2021, consiga elaborar um 
instrumento de avaliação para identificação de 
fatores de risco presentes no domicílio/meio 
envolvente e de um guia orientador para pre-
venção de quedas. 

Criação de um dossier de opera-
cionalização referente ao projeto. 

• Que até julho de 2021 consiga elaborar um 
dossier de operacionalização referente ao pro-
jeto.  

Tabela 10 - Objetivos específico e Ojetivos operacionais; Fonte: elaboração própria. 

 

Indicadores de estrutura e processo 
Que pelo menos 50% dos utentes 
admitidos na ECCI que aderiu ao 
projeto, estejam presentes nas 
atividades 

Nº de utentes presentes na atividade/ Nº total da 
população alvo que aderiu ao projeto x100 

Que pelo menos 60% dos elemen-
tos da ECCI participe na imple-
mentação das atividades do pro-
jeto 

Número de profissionais da ECCI que 
participaram nas atividades planeadas/ Número 
total de profissionais da ECCI X 100 

 
Tabela 11 - Indicadores de Estrutura e Processo. Fonte: Elaboração própria. 

Para avaliar o projeto de intervenção comunitário, foram estabelecidos indicadores de 
resultado tal como demonstra a tabela 12. 

Indicadores de resultado 
Que pelo menos 50% dos idosos 
consiga identificar pelo menos 
três fatores de risco que aumen-
tam a ocorrência de quedas. 

Número de participantes que identifiquem pelo 
menos três fatores de risco que aumentam a 
ocorrência de quedas/ Nº total de participantes 
x100 
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Que pelo menos 50% da popula-
ção alvo, adira às atividades pro-
postas. 
 

Número de participantes que participaram nas 
atividades planeadas/ Nº total da população alvo 
X 100 

 

Que pelo menos 50% dos partici-
pantes sejam capazes de identifi-
car pelo menos dois benefícios da 
prática regular da atividade física. 

Número de participantes capazes de identificar 
pelo menos dois benefícios da prática regular da 
atividade física/ Nº total de participantes x100 

Que pelo menos 50% dos partici-
pantes consiga adotar pelo menos 
uma estratégia facilitadora de 
redução de quedas. 

Número de participantes capazes de adotar pelo 
menos uma estratégia facilitadora de redução de 
quedas/ Nº total de participantes x100 

Tabela 12 - Indicadores de Resultado. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.6 SELEÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

Imperatori e Giraldes, definem estratégias de saúde como “o conjunto coerente de técni-

cas específicas organizadas com o fim de alcançar um determinado objetivo, reduzindo um ou 

mais problemas de saúde” (1993, p.87). 

Nesta etapa pretende-se definir qual é o processo mais adequado para minimizar os pro-

blemas de saúde prioritários. 

No contexto de mudança da promoção da saúde, com vista o empoderamento do público-

alvo, o desenvolvimento de estratégias multidimensionais, com enfoque no indivíduo, família 

comunidade, assim como a incorporação de fatores ambientais, sociais e económicos, reve-

lam-se fundamentais para o sucesso da promoção da saúde (Pender et al., 2015). 

Para o atual projeto, Quedas em idosos – Conhecer para Prevenir, foram identificadas as 

seguintes estratégias: 

• Trabalho em equipa; 
• Envolvimento da equipa multidisciplinar e público-alvo; 
• Capacitação para a saúde; 
• Literacia em saúde; 
• Estabelecimento de parcerias; 

 
Trabalho em equipa/Envolvimento da equipa multidisciplinar e público-alvo. É im-

portante que na execução de um projeto de intervenção comunitário, estejam envolvidos mais 

do que um profissional de saúde. O facto de existirem profissionais de diferentes áreas de 
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conhecimento a participarem direta ou indiretamente no projeto contribuiu para o enriqueci-

mento do mesmo. Envolver membros da equipa de enfermagem, a fisioterapeuta, psicóloga, 

técnicos superiores de desporto de outras instituições e o público-alvo, neste projeto foi cruci-

al para o desenvolvimento do mesmo, desde o delineamento à execução das diversas ativida-

des, pois o conhecimento privilegiado que estes elementos têm da população, são elementos 

fundamentais para o sucesso do projeto.  

A participação dos familiares e cuidadores foi igualmente importante não só para a valo-

rização deste projeto junto de toda a comunidade, mas pela influência que estes exercem nos 

comportamentos dos idosos que necessitam de ajuda no seu dia a dia (DGS, 2018).  

No que diz respeito ao presente projeto, envolver a participação da fisioterapeuta da 

UCC, teve como objetivo a realização de sessões de mobilizações e exercícios ativos, ajusta-

dos individualmente às necessidades de cada utente, uma vez que é conhecido que a ocorrên-

cia de quedas no domicílio/comunidade é preditiva de limitação da mobilidade. Esta interven-

ção teve como principal foco a capacitação do utente/família sobre a prevenção de quedas, 

através do treino de força, equilíbrio e marcha bem como, o uso de auxiliares de marcha, vi-

sando uma maior autonomia e minimizar o impacto das incapacidades instaladas. O prestador 

de cuidados foi incentivado a participar nas sessões com o intuito de ser instruído, dotá-lo de 

conhecimentos e competências, para participar ativamente no plano de mobilização. 

As sessões de fisioterapia foram implementadas 1 a 2 vezes por semana, de acordo 

com a necessidade do utente e com duração média de uma hora por sessão. O prestador de 

cuidados foi capacitado no sentido de desenvolver atividades com o utente nos restantes dias. 

Os momentos de avaliação, são realizados através da aplicação de escalas utilizadas pela fi-

sioterapeuta, antes de iniciar as sessões de mobilização seguido momentos de avaliação de 3/3 

meses após intervenção. O objetivo é comparar a amplitude articular, equilíbrio e mobilidade 

antes e depois da aplicação do programa de intervenção e avaliar níveis de dependência. 

Foi fundamental a participação da equipa de enfermagem no desenvolvimento de ses-

sões de capacitação do idoso/família/cuidador, através da realização de ensinos sobre o riscos, 

consequências e medidas preventivas da ocorrência de quedas promovendo a literacia em sa-

úde e promoção da Saúde.  

Outra intervenção implementada pela equipa de enfermagem, foi o controlo de sinais 

vitais aquando das visitas domiciliárias, com o intuito de prevenir eventuais hipotensões e 
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hipoglicémias, antes da participação do utente nas sessões de mobilização. Em suma, contri-

buir para a melhoria do estado de saúde da população.  

A participação da psicóloga, também foi envolvida neste projeto. Consideramos ser fun-

damental no apoio a utentes com historial de quedas, presença de medo de voltar a cair e com 

tendência para o isolamento social. Não só pela sua condição de saúde dos idosos, mas tam-

bém pelo isolamento que a situação pandémica nos obriga, a tendência para a identificar ido-

sos com propensão para a depressão é acrescida, daí considerar o contributo da psicóloga uma 

mais-valia no desenvolvimento do projeto. 

Capacitação para a Saúde/Literacia em saúde. A capacitação é essencial na promoção 

da saúde. É um processo através do qual a pessoa, grupos e comunidade trabalham em con-

junto para obter o controlo da sua tomada de decisão. Para tal, as relações dinâmicas entre os 

indivíduos, família e os seus contextos sociais e ambientais tornam-se fundamentais (Pender 

et al., 2015). 

A capacitação para a saúde dirigida aos idosos acerca de temáticas que influenciam a di-

minuição do risco de queda, foi outra das estratégias adotada neste projeto. 

Foi necessário realizar sessões de educação para a saúde nas áreas identificadas como 

problemáticas. Contribuir para o aumento dos conhecimentos da população o que permite que 

os utentes realizem escolhas mais informadas e de forma mais consciente. 

O envolvimento dos familiares/cuidadores no projeto, teve como fim o empoderamento 

relativamente aos fatores de risco de queda. Incentivar a sua participação nas sessões de mobi-

lização, tendo como propósito a partilha de conhecimentos para poderem desenvolver exercí-

cios de mobilização com o utente nos seu dia-a-dia. Durante as visitas domiciliárias, partilha-

mos informações relativas a toma de medicação, doenças crónicas presentes e outros cuidados 

a ter na realização das atividades básicas de vida que possam levar à ocorrência de quedas. 

Estabelecimento de parcerias. Segundo Pender, et al., as questões de saúde atuais ten-

dem a ser mais facilmente resolvidas quando se constituem parceiras. Estas, através da sua 

maneira de comunicar e colaborar, conseguem alcançar soluções que de outra forma não seri-

am possíveis (2015). 

Neste sentido a intervenção na comunidade deverá adotar medidas multissectoriais, efeti-

vando um compromisso entre os sistemas de saúde, a educação, as autarquias e outros orga-
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nismos que visem a promoção da saúde, prevenção da doença, a continuidade dos programas 

e a capacitação da comunidade educativa (Direção Geral de Saúde, 2015). 

Uma vez que o projeto interliga diferentes entidades, as reuniões realizadas com os res-

ponsáveis das mesmas, foram essenciais quer para adquirir autorizações necessárias, quer para 

ajustar e debater a evolução e monitorização do projeto. Estabelecer parcerias entre diferentes 

entidades foi uma mais-valia para o projeto, dinamizando o mesmo e permitindo o estabele-

cimento de parcerias.   

Torna-se imprescindível para o sucesso deste projeto de intervenção comunitária, eli-

minar obstáculos que existam no meio externo ao domicílio e espaços públicos, nomeadamen-

te calçadas e ruas, daí a importância do envolvimento da autarquia e respetivos presidentes da 

junta de freguesia que pertencem à UCC. Foi solicitada a sua colaboração para a repara-

ção/resolução de fatores de risco identificados nos espaços públicos, como remoção lixo nas 

ruas, reparação de degraus e superfícies irregulares, iluminação insuficiente, entre outros. Pe-

dida também a colaboração para o auxílio no restauro de obstáculos no domicílio de famílias 

carenciadas. 

Pertinência, vantagens e desvantagens de cada estratégia 

A tabela seguinte esquematiza as estratégias escolhidas, as suas vantagens, desvantagens 

e dificuldades (Tabela 13).  

 

Estratégias Pertinência Vantagens Dificuldades 

Trabalho em 
Equipa/ Envolvi-
mento da ECCI e 
público-alvo. 

Maior diversidade de áreas 
de conhecimento; 
Maior eficácia no planea-
mento e desenvolvimento 
do projeto. 

Diferentes visões e opi-
niões; 
Maior criatividade; 
Resolução de problemas; 
Co aprendizagem. 

Dificuldades na ges-
tão de horários; 
Baixa adesão;  
Ajuste dos conteúdos 
à população para a 
qual se apresentam. 
Falta de motivação 
provocada pela 
exaustão dos profis-
sionais de saúde face 
à situação pandémi-
ca. 

Capacitação para 
a Saúde/Literacia 
em Saúde. 

Capacitar a população alvo 
para o reconhecimento da 
importância da alteração 
de comportamentos para 

Passível de ser replicado; 
Ganhos em saúde; 
Promover a literacia em 

Baixa adesão;  
Dificuldades na co-
municação; 
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Tabela 13 - Pertinência, Vantagens e Inconvenientes de cada estratégia; Fonte: elaboração própria. 

 

4.7  PREPARAÇÃO OPERACIONAL, IMPLEMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO 

Após selecionar as estratégias a utilizar durante o projeto de intervenção comunitária, 

é necessário passar para a fase seguinte da Metodologia do Planeamento em Saúde, a fase da 

preparação operacional, implementação e intervenção.  Nesta etapa, preparamos as atividades 

que serão postas em prática, a fim de conseguirmos alcançar os objetivos propostos. O Plane-

amento em Saúde trata-se de um processo contínuo, cujas etapas se encontram interligadas de 

forma constante. O facto de a etapa anterior interferir com a etapa seguinte e vice-versa, por 

vezes faz com que a fase anterior tenha de ser revista ou melhorada, para que melhor se adap-

te às necessidades e realidades da população (Imperatori & Giraldes, 1993).  

 Para auxiliar na organização e orientação do projeto, foram elaboradas tabelas com 

respetivos intervenientes do projeto (Tabela 14 e 15). 

 

 

Equipa de Gestão do Projeto 
Mestranda e Enfermeiro orientador do estágio 

Equipa de Execução do Projeto 
Mestranda e Enfermeiro orientador do estágio  
Enfª Coordenadora da UCC 
Fisioterapeuta da UCC 
Equipa ECCI 
Idosos/família/cuidador 

          Tabela 14– Equipa de Gestão e equipa de execução do projeto. Fonte: elaboração própria. 

prevenir o evento de queda 
e promover a sua saúde. 

saúde da comunidade. Baixa motivação da 
população alvo e 
profissionais, devido 
ao contexto atual 
(pandemia). 
 

Estabelecimento 
de Parcerias 

Obter autorizações neces-
sárias, aumentar a diversi-
dade de áreas de conheci-
mento envolvidas, interli-
gar o novo projeto com 
projetos já existentes na 
comunidade e divulgar os 
resultados. 

Apresentação do projeto;  
Propostas de atividades a 
implementar; 
Divulgação do projeto; 
Futuras iniciativas. 

Falta de disponibili-
dade dos parceiros;  
Gestão de horários. 
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Stakeholders 

Enfermeira Coordenadora da UCC  
Enfermeiros da ECCI 
Autarquia/Presidentes da junta de freguesia 
Idosos/família/cuidador 

 
Tabela 15- Stakeholders. Fonte: elaboração própria. 

 
 

De forma a mapear conceitos e componentes basilares do projeto e conseguir uma visão 

essencial do mesmo, recorro ao Work Breakdown Structure [WBS] apresentando assim uma 

proposta de estratégia mais dirigida. 
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Figura 22 - Work Breakdown Structure; Fonte: elaboração própria. 

Validação de Requisitos

Apurar a pertinência do 
problema na população alvo e 
aferir a operacionalização do 

projeto junto dos intervenientes.

Stakeholders:
Enf.ª Coordenadora UCC

Enfermeiros da ECCI
Idosos/familia/cuiador

Autarquia/Presidentes da junta 
de frequesia.

Desenho

Identificar a população alvo.

Reunir com os stakeholders para 
apresentar a proposta de projeto.

Identifica o nivel de risco de 
queda e potenciais fatores de 
risco  existentes,  através da 

aplicação da Escala de Morse e 
check list de fatores 

ambientais/domiciliares.

Identificar os déficites de 
conhecimento do  

idosos/familia/cuidador, 
residentes na comunidade sobre 
fatores de risco e consequências 

das quedas.

Identificar os recursos 
necessários.

Implementação

Divulgar o projeto pela 
população alvo.

Envolver a ECCI e idosos/família 
/cuidador.

Reunir com a ECCI 
Calendarizar as sessões de  

fisiterapia e educação para a 
saúde.

Realização de sessões 
programadas.

Avaliação

Avaliar a adesão às atividades 
implementadas.

Avaliar as aprendizagens 
desenvolvidas pela população-

alvo.

Avaliar o projeto.
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 Cálculo dos custos das estratégias 

Para o desenvolvimento deste projeto, torna-se necessário o cálculo dos recursos materi-

ais e humanos que serão necessários para o seu progresso, de modo a atingir as metas delinea-

das (Tavares,1990). Deste modo a previsão de recursos é fundamental.  

Na tabela 16, encontra-se delineado um orçamento, baseado em estimativas, para poder 

identificar os recursos financeiros necessários para poder concretizar este projeto.   

 

  Valor 
 Unitário Quantidade Custo total 

Recursos Huma-
nos 

Tempo do Enfermeiro 8€/hora 100 horas 800€ x 1enfermeiros 
= 800€ 

Tempo Fisioterapeuta 6€/hora 200h 
1200€ 

x1fisioterapeuta 
 = 1200€ 

Transporte Combustível 0,4€/Km 500Km 200€ 

Imagem e Marke-
ting 

Panfletos Informativos 4€ 20 80€ 
Folhas A4 4€ 2 8€ 
Canetas 4€ 2 8€ 

Material Informá-
tico / Multimédia 

Fotocópias 0,05€ 500 25€ 
Computador 600€ 0,5 300€ 
Impressora 50€ 0,5 25€ 
Toner 50€ 1 50€ 

Total 2696€ 
Tabela 16 - Custos das estratégias.  Fonte: elaboração própria. 

 
Com a finalidade de auxiliar na organização do projeto foram implementados instru-

mentos de avaliação para a continuação do desenvolvimento e implementação deste projeto. 

Tendo conhecimento das medidas instituídas pela ECCI na primeira visita ao utente referenci-

ado para ingressar a equipa de cuidados integrados na comunidade, verifiquei que existe a 

aplicação da escala de Morse, a qual se   baseia em seis itens alusivos ao utente (Antecedentes 

de queda; Diagnóstico Secundário; Apoio na deambulação; Terapia venosa em perfusão; Tipo 

de marcha e estado mental) e permite identificar o score de risco de queda. Contudo, ao iden-

tificar que a escala de morse não contempla os fatores ambientais na avaliação do risco de 

queda, deparei-me com a necessidade de identificar precocemente, fatores de risco domicilia-

res/ambientais presentes. Entendo ser oportuno incluir a avaliação do risco domicili-

ar/ambiental, como complemento da aplicação da escala de morse na intervenção levada aca-

bo pela ECCI, uma vez que as equipas desenvolvem a sua intervenção na comunidade (domi-
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cílios), prestando cuidados de saúde aos utente e família/cuidadores, que são na sua maioria 

pessoas idosas.  Perante o exposto, neste projeto foi efetivada a aplicação de um instrumento 

de avaliação domiciliar/ ambiental (Apêndice IV) por mim elaborado, com objetivo de identi-

ficar potenciais fatores riscos de queda, avaliar os conhecimentos que os uten-

tes/família/cuidador possuem sobre o risco de queda, e tentar solucionar os potenciais fatores 

de risco presentes, o mais atempadamente possível. 

É crucial o desenvolvimento de sessões de capacitação do idoso/família/cuidador, 

através da realização de ensinos sobre o riscos, consequências e medidas preventivas da ocor-

rência de quedas. Para esse fim, foi elaborado o Guia de orientações para prevenção de quedas 

(Apêndice V) que funcionara como sessões de educação para a saúde, promovendo a literacia 

em saúde e promoção da Saúde. 

Obtive conhecimento que a Câmara Municipal reúne os meios necessários ao planea-

mento, implementação e organização de programas de promoção da atividade física, que res-

pondam às necessidades identificadas no que diz respeito à elevada taxa de sedentarismo. 

Para esse fim existe um projeto implementado pela câmara municipal, o “Projeto X”, que tem 

como principal missão o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos seniores do Conce-

lho. É destinado prioritariamente a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos ou reforma-

das, residentes e recenseados no Concelho e composto por duas áreas de intervenção, área 

lúdico-pedagógica e área de saúde e bem-estar. Neste contexto, sugeri a implementação de 

workshops na área de saúde e bem-estar, como vários objetivos. Do ponto de vista social, 

proporcionar um conjunto de atividades físicas regulares que visam oferecer à população sé-

nior do Concelho, uma melhoria da sua qualidade de vida a vários níveis, como a realização 

de atividade física, integração social, tornar a população do concelho mais ativa, mais saudá-

vel e mais consciente em relação aos hábitos de vida saudáveis do seu quotidiano, diminuir o 

isolamento, aumentar os níveis de independência e autonomia. Quanto a objetivos do ponto 

de vista da saúde, permite o aumento da aptidão cardiovascular, manter ou melhorar os níveis 

de força e resistência musculares, manter e/ou atenuar a perda de flexibilidade, coordenação e 

equilíbrio, diminuindo os fatores de risco atribuíveis ao desuso e ao envelhecimento. Em su-

ma, o principal desígnio destes workshops é fomentar a promoção da saúde e bem-estar da 

comunidade. Para tornar possível a realização destes workshops, obtive um parecer positivo 

de participação por parte da fisioterapeuta da UCC e do técnico superior de desporto que co-

labora com o Município. 
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Imperatori e Giraldes, (1993), defendem que é nesta fase que se deve descrever as dife-

rentes atividades que fazem parte da programação. Aqui ficam estabelecidos os resultados a 

atingir, organizando para isso as atividades a realizar, como devem ser executadas, descrever 

os recursos necessários e estabelecer um calendário de execução das mesmas.  

As atividades propostas na fase de programação devem estar parametrizadas de forma a 

que em cada uma delas, seja percetível o que será realizado, por quem, quando, onde, como e 

de que forma será avaliada e sempre que possível qual é objetivo que se pretende atingir e por 

último, se possível qual é o custo da atividade (Tavares, 1990). 

O delineamento das atividades e a sua implementação, foram planificadas com o Enfer-

meiro orientador o que permitiu o esclarecimento de dúvidas e a concretização das mesmas 

durante o decorrer do estágio. 

Tendo em conta os problemas apresentados, relativos o evento de queda no idoso residen-

te na comunidade e tendo conhecimento da população alvo deste projeto, foi essencial o de-

senvolvimento de diversas atividades, a elaboração de um plano de intervenção, o que possi-

bilitou a cumprimento deste projeto, bem como a elaboração de um cronograma de atividades. 

A elaboração do cronograma permite uma exposição gráfica que identifica o tempo e as 

atividades que fazem parte do projeto (Imperatori & Giraldes, 1993). É uma ferramenta cruci-

al no planeamento e organização das atividades desenvolvidas e, permite uma visão mais am-

pla relativamente á de gestão de tempo. Para a elaboração do projeto elaborei o cronograma 

que se encontra no Apêndice VI. 
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Atividade Quem Quando Onde Como Objetivo que se pre-
tende atingir 

Reunião com a En-
fermeira Coordena-
dora da UCC 

Enfª. Coordenadora 
da UCC;  
Mestranda ECSP. 

Março 2021 UCC  

• Apresentação do projeto e da sua 
pertinência; 

•  Determinação do objetivo do projeto e 
previsão dos possíveis ganhos em saúde 
para a comunidade; 

• Pedido de autorização formal para o de-
senvolvimento do projeto no âmbito de 
atuação da UCC; 

• Pedido de colaboração à UCC no desen-
volvimento do projeto, particularmente 
com a equipa multidisciplinar e estabele-
cimento de parcerias com as restantes en-
tidades; 

• Identificação de um profissional para dar 
continuidade ao projeto no futuro. 

• Dar a conhecer o 
projeto de intervenção 
e validar a pertinência 
do tema junto da 
responsável da UCC; 

• Reunir contributos 
para o projeto. 

 

Pedido de autoriza-

ção ao ACES central 

e parecer da comis-

são de ética ARS 

Algarve 

 

Diretora Executiva do 
ACES I Central; 
 Presidente da 
Comissão de Ética; 
Mestrando ECSP. 

Março 2021 Via 
 e-mail 

• Apresentação do projeto e da sua 
pertinência; 

• Aprovação formal da autorização 
para o desenvolvimento do projeto; 
 

• Proceder ao pedido de 
autorização formal 
para o 
desenvolvimento do 
projeto; 

• Realizar o pedido de 
parecer à Comissão 
de Ética seguindo a 
norma da ARS 
Algarve; 

• Estabelecer a 
população alvo do 
projeto, instrumentos 
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a utilizar e dados que 
serão recolhidos, 
garantindo a proteção 
dos mesmos. 

 

Reunião com a fisio-

terapeuta da UCC 
Fisioterapeuta; 
Mestranda ECSP. Maio 2021 UCC  

• Apresentação do projeto e sua pertinên-
cia. 

• Pedido de colaboração no desenvolvi-
mento do projeto; 

• Apresentação da equipa responsável pelo 
projeto; 

• Apresentação dos possíveis ganhos em 
saúde para a comunidade; 

• Identificação do responsável da equipa 
multidisciplinar para dar continuidade ao 
projeto a longo prazo. 
 

 
• Perceber o interesse e 

disponibilidade da 
fisioterapeuta para 
participar no projeto, 
aferir contributos dos 
mesmos. 

 

Reunião com a equi-

pa multidisciplinar 

(ECCI) 

 

Equipa multidiscipli-
nar; 
Mestranda ECSP. 

Maio 2021 UCC 

• Apresentação da equipa responsável pelo 
projeto; 

• Apresentação do projeto e sua pertinên-
cia utilizando a estrutura analítica de pro-
jeto (internacionalmente conhecida como 
Work Breakdown Structure – WBS); 

• Apresentação dos possíveis ganhos em 
saúde para a comunidade. 

• Pedido de colaboração de toda a equipa 
no desenvolvimento do projeto; 

• Identificação do responsável da equipa 
multidisciplinar para dar continuidade ao 
projeto a longo prazo. 

• Perceber o interesse e 
disponibilidade dos 
intervenientes para 
participarem no 
projeto, aferir 
contributos dos 
mesmos. 
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Reunião com a Au-
tarquia  

Sr. Presidente da 
Câmara Municipal; 
Mestranda ECSP. 

Maio 2021 
 

Câmara 
Municipal  

• Apresentação da equipa responsável pelo 
projeto; 

• Apresentação do projeto e sua pertinên-
cia utilizando a estrutura analítica de pro-
jeto (internacionalmente conhecida como 
Work Breakdown Structure – WBS); 

• Apresentação dos possíveis ganhos em 
saúde para o município; 

• Pedido de parceria para divulgação do 
projeto na página da Câmara Municipal; 

• Estabelecer parceria 
com a autarquia para 
divulgação do projeto 
e possível patrocínio 
de atividades a 
desenvolver. 

Reunião com os pre-

sidentes das juntas 

de freguesia 

 

 
Sr. Presidente da jun-
ta das freguesias X  
Mestranda ECSP. 

Maio 2021 Junta de 
freguesia 

• Apresentação da equipa responsável pelo 
projeto; 

• Apresentação do projeto e a pertinência 
da temática; 

• O objetivo e potenciais ganhos em saúde 
para a comunidade escolar; 

• A identificação de uma pessoa para pos-
teriormente dar continuidade ao projeto. 

• Estabelecer parceria 
com os presidentes 
das juntas de 
freguesia. 

• Identificar o elemento 
para dar continuidade 
ao projeto a longo 
prazo. 

Realização de visitas 
domiciliárias multi-
disciplinares no âm-
bito ECCI 

Enf. Especialista da 
UCC; 
Equipa multidiscipli-
nar; 
Mestranda ECSP. 

Maio/junho/julho 
2021 

Domicílio 
do utente 

• Aplicação do instrumento de avaliação 
domiciliar/ambiente externo do idoso, 
tendo como objetivo identificar potencias 
fatores de risco existentes; 

• Realização de sessões de educação aos 
utentes/família sobre o risco de queda no 
idoso (Guia de orientação para prevenção 
de quedas). 

• Empoderar o 
utente/família; 

• Resolução de 
potenciais fatores de 
risco. 

 
Participação em re-
uniões da ECCI 

 
Equipa multidiscipli-
nar; 
Mestranda ECSP. 

 
Maio/junho/julho 
2021 

 
UCC 

 
• Discussão de casos clínicos/ diligências 

ao nível socioeconómico dos agregados 
familiares dos utentes integrados na EC-

 
• Adquirir 

conhecimentos dos 
utentes que integram 
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CI. a ECCI. 

Prestação de cui-

dados no âmbito de 

ECCI 
 

Enf. Especialista da 
UCC; 
Mestranda ECSP. 

Maio/junho/julho 
2021 

Domicílio 
do utente 

• Prestação de cuidados ao utente em con-
texto domiciliário; 

• Apresentação do projeto e pedido de par-
ticipação no mesmo; 

• Aplicação do instrumento de avaliação 
domiciliar/ambiente externo do idoso, 
tendo como objetivo identificar potencias 
fatores de risco existentes; 

• Realização de sessões de educação aos 
utentes/família sobre o risco de queda no 
idoso, implementação do Guia de orien-
tações para prevenção de quedas. 

• Adquirir 

conhecimentos em 

contexto comunitário; 
• Implementação do 

projeto de intervenção 

comunitária; 
• Empoderar o 

utente/família sobre 

risco de queda e 

ajudar na resolução de 

potenciais fatores de 

risco. 

Reunião com os in-
tervenientes para 
balanço do projeto e 
futuras iniciativas  

Enf.ª Coordenadora 
da UCC; 
Enfermeiro identifi-
cado como responsá-
vel para dar continui-
dade ao projeto; 
Mestranda ECSP 

Julho 2021 UCC  

• Dar a conhecer os resultados obtidos com 
a intervenção; 

• Fazer mostra da importância de projetos 
que atuem na prevenção de quedas em 
idosos em contexto comunitário; 

• Estabelecer um plano de ação a longo 
prazo para dar continuidade ao projeto no 
futuro identificando claramente os inter-
venientes. 

• Deixar contributos para posteriores inter-
venções. 

Discutir com os inter-
venientes a experiência 
desenvolvida ao longo 
do projeto, aferir con-
tributos e deixar deline-
ado a manutenção do 
projeto a longo prazo. 
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Comunicação e divulgação do projeto 

A comunicação e divulgação do projeto “Quedas em idosos- conhecer para prevenir” ba-

seia-se num conjunto de ações pensadas com o intuito de dar a conhecer e despertar a curiosi-

dade e interesse da população alvo a que se destina o projeto, bem como motivar a participa-

ção de todos os envolvidos no projeto. A divulgação de informação dentro da instituição, foi 

efetuada através de reuniões com a Enfermeira coordenadora da UCC e toda a ECCI. 

A divulgação na Comunidade foi realizada presencialmente aquando das visitas domicili-

árias, onde foi explicado ao idoso/família/cuidador, o objetivo e atividades a desenvolver no 

projeto.  

Foi ainda solicitada a divulgação do mesmo, no Portal do Município e no jornal “X” exis-

tente numa freguesia do Município. 

4.8 SEGUIMENTO “FOLLOW UP” DO PROJETO 

Ao longo de todo o planeamento e implementação dum projeto torna-se necessário o 

acompanhamento do mesmo, de modo a proceder às alterações necessárias que possibilitem 

alcançar os objetivos traçados. 

Com o projeto “Quedas em idosos – conhecer para prevenir” pretende-se contribuir de 

forma positiva na promoção da saúde dos idosos residentes na comunidade do ACES Algarve 

I - Central, pelo que é fundamental deixá-lo operacional para o seu seguimento no futuro, de 

forma a contribuir na prevenção e diminuição do risco de queda em idosos residentes na co-

munidade. 

 No decorrer da implementação do projeto, surgiu a necessidade de adaptação em termos 

de horários e datas em algumas das atividades que se encontravam planeadas, de modo que os 

vários profissionais da UCC envolvidos pudessem participar. Existiu também a necessidade 

de reformular algumas atividades, de modo a ser possível alcançar os objetivos delineados. 

Contudo, todas as reformulações respeitaram os recursos e os custos, que se encontravam an-

teriormente estipulados. Em relação ao seguimento do projeto, salvaguardo que foi dada espe-

cial atenção ao envolvimento de toda a equipa multidisciplinar da UCC, e à nomeação de um 

enfermeiro responsável pelo seguimento do projeto, uma vez que não trabalho nesta institui-

ção e não poderei dar seguimento ao mesmo.  

Ficaram definidas algumas estratégias com o objetivo de garantir a sustentabilidade deste 

projeto de intervenção, tal como: 
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• Criação de um dossier de operacionalização, onde consta o projeto, recursos bibliográ-

ficos e didáticos, Instrumento de avaliação do risco domiciliar/ ambiental de queda nos 

idosos, bem como o Guia de orientações para prevenção de quedas. O dossier fica 

acessível a toda a equipa, o qual poderá ser consultado por novos profissionais que in-

gressem a ECCI; 

• Protocolo de articulação com a Câmara municipal e juntas de freguesia que pertencem 

a UCC, destacando a sua envolvência no projeto. Este protocolo por enquanto ainda 

informal, em fase de oficialização; 

• Identificação do Enfermeiro Especialista em ECSP, responsável para dar continuidade 

ao projeto. 

4.9 MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO 

 O processo de avaliação tem uma finalidade corretiva, uma vez que consiste em compa-

rar algo com um modelo ou padrão pré-existente (Imperatori & Giraldes, 1982).  

Esta etapa precisa de ser refletida, de modo que se obtenham conclusões sensatas e pro-

postas úteis. De forma a proceder à avaliação surgem os indicadores, definidos por Emílio 

Imperatori e Maria do Rosário Giraldes como “dados referentes às variáveis em estudo dispo-

níveis através da análise direta do observador”(1993, p.178). Segundo Tavares (1990), podem 

ser classificados em indicadores de resultado e de execução (Tavares, 1990).  A generalidade 

dos indicadores são taxas ou rácios os quais devem ter determinadas características: objetivi-

dade, sensibilidade e especificidade (Imperatori, & Giraldes, 1993). 

Emílio Imperatori e Maria do Rosário Giraldes (1993), referem que o Planeamento em 

Saúde é um processo contínuo e dinâmico, onde todas as etapas se encontram interligadas, 

logo, a monitorização do planeamento é fundamental para reconhecer e controlar a implemen-

tação das estratégias, de forma a identificar falhas que obriguem a um reajuste nas diferentes 

medidas aplicadas.  

De forma a monitorizar o projeto foi realizada uma avaliação intermédia e que permitiu aferir 

o cumprimento das atividades previamente planeadas, a participação efetiva dos parceiros do 

projeto e a taxa de participação nas atividades planeadas. Esta avaliação permitiu avaliar ao 

longo do tempo se o projeto estava a alcançar a curto prazo os indicadores previstos, e caso  
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não se alcançasse os indicadores, permitia reformular de forma precoce as estratégias e inter-

venções do projeto.  Para avaliar o projeto, foram elaborados indicadores de avaliação, nome-

adamente indicadores de atividade e indicadores de resultado. Os indicadores de avaliação são  

uma mais valia permitindo clarificar a realidade e validar progressos (Imperatori & Giraldes, 

1993). As avaliações dos Indicadores de estrutura e processo a alcançar apresentadas na tabela 

seguinte (tabela 17), dizem respeito a avaliação intermédia do projeto, que foi realizada em 

julho de 2021. A referir que desde o início da implementação do projeto até ao dia da primeira 

avaliação ingressaram na ECCI 12 utentes, os quais aceitaram participar no projeto.   

Apresento em seguida os diferentes indicadores utilizados na monitorização e avaliação 

do projeto. 

 

Avaliação de Indicadores de Atividade 
Indicadores de 
estrutura e processo a 
alcançar 

Cálculo Resultado Avaliação 

Que pelo menos 50% 
dos idosos consiga iden-
tificar pelo menos três 
fatores de risco que au-
mentam a ocorrência de 
quedas. 

Número de partici-
pantes que identifi-
quem pelo menos 
três fatores de risco 
que aumentam a 
ocorrência de que-
das/ Nº total de par-
ticipantes x100 

66,6% Superado 

Que pelo menos 50% da 
população alvo, adira às 
atividades propostas. 
 

Número de 
participantes que 
participaram nas 
atividades 
planeadas/ Nº total 
da população alvo x 
100 

 

100% Superado 
 

Que pelo menos 50% 
dos participantes sejam 
capazes de identificar 
pelo menos dois benefí-
cios da prática regular 
da atividade física. 

Número de partici-
pantes capazes de 
identificar pelo me-
nos dois benefícios 
da prática regular da 
atividade física/ Nº 
total de participantes 
x100 

58,3% Superado 
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Tabela 17- Avaliação de indicadores de atividade. Fonte: Elaboração própria. 

 
Para Tavares (1990), se é pretendido corrigir situações não é apenas no final do pro-

jeto que se deve proceder a uma avaliação, esta deve ser feita em cada fase do planeamento, 

de modo a integrar todos os atores envolvidos no projeto. Ao longo de todo o projeto, existiu 

um acompanhamento rigoroso e contínuo das atividades, existindo a necessidade de pequenos 

ajustes, tendo em vista o sucesso pretendido.  

A salientar que  foi difícil a implementação  de todas as atividades planeadas neste 

projeto devido a situação pandémica em que o país se encontra, no entanto, durante a execu-

ção das mesmas foi possível averiguar que o plano de atividades tinha que sofrer alguns ajus-

tes, como por exemplos  a regularidade das sessão de fisioterapia onde temos que ter especial 

atenção a participação da família/cuidador, em famílias menos participativas e empenhadas no 

projeto, realizar no mínimo duas sessões fisioterapia por semana por forma a obter mais ren-

dimento para o idosos. Outra situação identificada foi em relação a condição emocional que 

alguns dos nossos utentes se encontravam. Reconhecidos utentes mais deprimidos, não só 

Que pelo menos 50% 
dos participantes 
consiga adotar pelo 
menos uma estratégia 
facilitadora de redução 
de quedas. 

Número de 
participantes capazes 
de adotar pelo 
menos uma 
estratégia 
facilitadora de 
redução de quedas/ 
Nº total de 
participantes x100 

83,3% Superado 

Criação de um 
instrumento de avaliação 
para identificação de 
fatores de risco 
presentes no 
domicílio/meio 
envolvente, e de um guia 
orientador para 
prevenção de quedas. 

---------------  Atingido 

Criação de um dossier 
de operacionalização 
referente ao projeto. 

---------------  Atingido 
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pela sua condição de saúde, mas também pelo isolamento que a situação pandémica nos obri-

ga.  Neste contexto, e contando com a colaboração da psicóloga da UCC, foi criada uma linha 

de apoio telefónico, por forma a poder estar mais presente no dia a dia destes utentes. Tendo 

este serviço o objetivo de prestar apoio e acompanhamento emocional, a todos os utentes que 

nutrissem essa necessidade. Intervenção esta que foi muitas vezes solicitada durante o meu 

período de estágio. Relativamente ao empoderamento da comunidade, também foi possível 

constatar nesta avaliação intermédia, benefícios da implementação do projeto. Constatou-se 

que dos 12 utentes que se encontravam envolvidos no projeto, 8 conseguiram identificar al-

guns fatores de risco que aumentam a ocorrência de quedas, 7 reconheceram benefícios da 

prática regular da atividade física e 10 utentes já tinham adotado pelo menos uma estratégia 

favorável a redução de quedas. Foi ainda comprovada a importância do estabelecimento de 

parcerias, uma vez que foi possível, com a ajuda e intervenção da junta de freguesia, resolver 

um obstáculo (degraus) presente no domicílio de um utente, que o impedia de se poder deslo-

car até ao quintal da residência. 

Importa referir, pelo que foi nomeado um enfermeiro especialista em ECSP, perten-

cente a ECCI, responsável para dar seguimento ao projeto, com o intuito de no final de um 

ano de implementação deste projeto se possa proceder ao tratamento dos dados, com fim de 

poder verificar quais os resultados obtidos.  

4.10 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

Durante todas as fases do processo do Planeamento em Saúde, é necessário ter em consi-

deração um conjunto de aspetos éticos e legais. Previamente a fase de colheita de dados, para 

proceder ao desenvolvimento e implementação do presente projeto procedeu-se ao pedido de 

autorização à diretora executiva do ACES (Apêndice I), e respetiva Comissão de Ética através 

do modelo disponível na página da Administração Regional de Saúde, (Apêndice II). Foi ain-

da solicitado aos envolvidos no projeto, a assinatura de consentimento informado livre e es-

clarecido (Apêndice III) para participação no mesmo. 
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5 ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 

Nesta fase de elaboração do presente relatório, importa refletir acerca das competências 

desenvolvidas, as quais aprovarão a obtenção do grau de mestre em enfermagem e o título de 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. Aqui irei abordar a 

minha participação nas diversas atividades existentes na UCC onde realizei os estágios. Parti-

cipei em atividades que não estavam relacionadas com o tema do meu projeto de intervenção, 

mas que permitiram alargar os meus conhecimentos acerca dos Cuidados de Saúde Primários 

e concederam ferramentas imprescindíveis para o meu desenvolvimento enquanto futura En-

fermeira Especialista. 

 No âmbito do Mestrado em Enfermagem (em Associação), área de especialização em 

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública foram realizados dois estágios, (o Estágio em 

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública e o Estágio Final), no final dos quais considero 

ter adquirido competências comuns do enfermeiro especialista em enfermagem, as competên-

cias específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, 

bem como, a aquisição das competências de mestre.   

5.1  COMPETÊNCIAS COMUNS DOS ENFERMEIROS ESPECIALISTAS  

 (…) “enfermeiro especialista é aquele a quem se reconhece competência científica, téc-

nica e humana para prestar cuidados de enfermagem especializados nas áreas de especialidade 

em enfermagem, e que viu ser-lhe atribuído” (Ordem dos Enfermeiros, 2019, p.4744)  

(…) “Competências comuns são as competências, partilhadas por todos os enfermeiros 

especialistas, independentemente da sua área de especialidade, demonstradas através da 

sua elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, ainda, através de 

um suporte efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, inves-

tigação e assessoria” (Ordem dos Enfermeiros, 2019, p.4745). 

 

As competências comuns do enfermeiro especialista dividem-se em quatro domínios: a) 

Responsabilidade profissional, ética e legal; b) Melhoria contínua da qualidade; c) Gestão de 

cuidados; d) Desenvolvimento das aprendizagens profissionais (Ordem dos Enfermeiros, 

2019).  

Competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal, desenvolve 

uma prática profissional, ética e legal, na área de especialidade, agindo de acordo com as 
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normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional; garante práticas de cuidados 

que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades profissionais” (Ordem os Enfermei-

ros, 2019, p.4745).  

 Acerca do domínio acima mencionado, considero que no decorrer de todas as atividades 

desenvolvidas no decorrer dos dois estágios, incluindo a realização do diagnóstico da situação 

e elaboração do projeto de intervenção comunitária, foram respeitados todos os princípios 

éticos e deontológicos da profissão.  Refletir em cada tomada de decisão e avaliar a mesma 

tornou-se uma constante ao longo do período dos estágios. O projeto de intervenção comuni-

tária desenvolvido, teve a devida aprovação da Comissão de Ética da ARS Algarve. Foi ga-

rantida a privacidade e o anonimato dos participantes do projeto, seguindo os pressupostos 

éticos que devem estar sempre pressentes numa investigação. Ao longo da construção, aplica-

ção e avaliação do projeto de intervenção comunitária, foi necessário liderar processos de 

tomada de decisão com base em princípios ético-deontológicos, sendo necessário refletir em 

cada tomada de decisão e avaliar a mesma, tornando-se assim uma constante ao longo do pe-

ríodo dos estágios. Cada etapa do processo desenvolvido exigiu respeito pelos direitos huma-

nos, sendo imprescindível gerir e liderar todas as situações que poderiam comprometer qual-

quer direito dos utentes. 

 Competências do domínio da melhoria contínua da qualidade: 

“a) Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estraté-

gicas institucionais na área da governação clínica; b) Desenvolve práticas de qualidade, gerin-

do e colaborando em programas de melhoria contínua; c) Garante um ambiente terapêutico e 

seguro” (Ordem dos Enfermeiros, 2019, p.4745).  

Relativamente a este domínio, considero que o projeto de intervenção comunitária 

desenvolvido contribuiu para o desenvolvimento da qualidade dos serviços prestados pela 

UCC durante o período em que o mesmo decorreu. De modo a planear e executar as 

atividades, foi necessário consultar várias informações como por exemplo normas das DGS, 

por forma a que as intervenções fossem fundamentadas. Colaborei com os enfermeiros da 

UCC, na procura pela melhoria das práticas, sempre baseadas em evidência científica, de 

modo a serem obtidos ganhos em saúde. Ao longo dos estágios, tive oportunidade de 

participar em atividades desenvolvidas na UCC, como visitas domiciliárias planeadas e 

visitas da ECCI.  Participei também, nas reuniões semanais da ECCI, onde são discutidos os 

casos dos utentes que se encontram em espera para entrar na Rede Nacional de Cuidados 
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Continuados Integrados, bem como a avaliação dos utentes que já integrados na ECCI, mas 

continuam a necessitar de respostas por parte da RNCCI. Participei ainda em reuniões 

multidisciplinares, de forma a articular diferentes atividades relacionadas com a luta contra 

a Covid-19 e delinear estratégias fundamentais no planeamento da vacinação Covid, onde 

colaborei com toda a equipa, na preparação e acondicionamento das vacinas Covid-19, 

administração das vacinas aos utentes do concelho, e colaboração no recobro junto do 

médico assistente, sempre sob a supervisão do enfermeiro orientador.   

 A importância da melhoria da qualidade, foi sempre reconhecida ao longo dos estágios 

realizados, sendo que cada atividade desenvolvida era alvo de uma avaliação critica, para que 

fosse possível determinar a eficácia e a eficiência dos resultados advindos dessas mesmas 

atividades e consequentemente melhorar as próximas ações, maximizando desta forma os 

resultados obtidos. 

 No decorrer de ambos os estágios, foi sempre tido em consideração a gestão do risco, 

privilegiando-se a manutenção de um ambiente seguro, bem como a prevenção de acidentes 

decorrentes da prática de cuidados.  

Competências do domínio da gestão de cuidados: 

 “a) Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação 

na equipa de saúde; b) Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, 

visando a garantia da qualidade dos cuidados” (Ordem dos Enfermeiros, 2019, p.4745).  

De modo a adquirir a competência no domínio acima referido, foi de extrema importância 

o acompanhamento e observação do enfermeiro que realizou a supervisão dos estágios, uma 

vez que o mesmo desempenha as funções de coordenador da UCC.  Para uma gestão eficiente 

dos cuidados é necessário reconhecer as divergências entre os membros da equipa, bem como 

a interdependência de papéis. O espaço temporal em que decorreu o estágio, foi uma fase 

complicada devido a todas as alterações quer a nível estrutural que o centro de saúde teve de 

sofrer devido a todas as questões pandémicas, quer relativamente a gestão de equipas, onde 

um líder com boa capacidade de gestão foi fundamental para a organização do trabalho e para 

manter uma comunicação assertiva com todos a equipa multidisciplinar.  

Durante o projeto de intervenção comunitária, foi importante a delegação de tarefas, uma 

vez que existiam vários profissionais de saúde envolvidos no projeto. Apesar de terem sido 

delegadas tarefas, foi sempre realizado um acompanhamento constante e a avaliação de cada 

ação delegada, com o intuito de garantir a segurança e a qualidade das atividades realizadas. 
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Integrar no seio da equipa de trabalho profissionais de várias áreas do conhecimento, foi es-

sencial para enriquecer o projeto e permitiu promover a saúde da população de forma multi-

dimensional. Foi assumida a gestão e implementação (sob supervisão), identificando os recur-

sos humanos e materiais disponíveis, otimizando desta forma a resposta da equipa na imple-

mentação do mesmo e no decorrer das diversas atividades. Ao longo das mesmas existiu ainda 

a necessidade de adaptação do estilo de liderança de acordo com os participantes, pelo que se 

considera adquirida a competência.  

Competências do domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais: 

 “a) Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade; b) Baseia a sua praxis clínica es-

pecializada em evidência científica” (Ordem dos Enfermeiros, 2019, p.4745).  

Ao nível deste domínio, senti uma elevada exigência quer a nível de empenho profissio-

nal quer pessoal. Verificou-se um crescimento e melhoria a nível do estabelecimento de rela-

ções terapêuticas com os utentes, bem como de competências a nível da comunicação e asser-

tividade. Para tal, apesar de difícil devido as restrições que a pandemia nos obrigou, foi im-

portante o horizonte temporal no qual decorreu o projeto, que possibilitou o desenvolvimento 

de relações mais consistentes e a compreensão da pessoa/família em todas as suas dimensões, 

o que levou a uma profunda reflexão profissional. Relativamente ao estabelecimento de rela-

ções com a equipa multidisciplinar, apesar de todo o cansaço sentido nos profissionais de sa-

úde durante o processo, exigiu de mim uma comunicação mais assertiva e direta de forma a 

transmitir informação pertinente e conseguir motivar o seu envolvimento e participação no 

desenvolvimento do projeto. Foi ainda realizada durante os estágios, uma pesquisa bibliográ-

fica, que permitiu o desenvolvimento do projeto, baseando em evidência científica e susten-

tando uma prática segura, no desempenho das atividades realizadas. Ainda neste contexto, foi 

realizado um artigo científico, alicerçado na problemática abordada no projeto, cujo resumo 

se encontra em Apêndice (Apêndice VII). 

5.2  COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM EN-
FERMAGEM COMUNITÁRIA E DE SAÚDE PÚBLICA  

Relativamente as competências específicas do Especialista em Enfermagem Comunitária 

e de Saúde Pública, são quatro competências específicas atribuídas ao enfermeiro especialista, 

descritas no Regulamento n.º 428/2018, inserido no Diário da República, 2.ª série — N.º 135 

de 16 de julho de 2018 sobre as quais se refletirá seguidamente:  
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a) “Estabelece, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do esta-

do de saúde de uma comunidade”; b)“Contribui para o processo de capacitação de grupos e 

comunidades”; c)“Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na 

consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde”; d )“Realiza e coopera na vigilância 

epidemiológica de âmbito geodemográfico” (Ordem dos Enfermeiros, 2018b, p.19354). 

 No que diz respeito à primeira competência supracitada, o projeto de intervenção comu-

nitária desenvolvido, baseou-se na Metodologia do Planeamento de Saúde de Emílio Impera-

tori e Maria do Rosário Giraldes. No decorrer do Estágio em Enfermagem Comunitária e Sa-

úde Pública, foi possível desenvolver um diagnóstico do estado de saúde de uma comunidade, 

com base na Metodologia do Planeamento em Saúde, e identificar as necessidades da mesma.   

No estágio final, após identificadas as necessidades, foram delineadas as prioridades, defini-

dos os objetivos e traçadas as estratégias para a promoção da saúde, baseadas no Modelo de 

Promoção da Saúde de Nola Pender. Para a execução das atividades propostas foram tidos em 

conta os recursos necessários e os parceiros que seriam basilares o cumprimento do projeto 

Ao longo do planeamento operacional, foram rentabilizados os recursos disponíveis para de-

senvolver as diversas atividades planeadas. Estiveram envolvidos no projeto, toda a equipa 

multidisciplinar que compõe a ECCI, o que possibilitou valorizar todas as atividades desen-

volvidas e permitiu um enriquecimento a nível individual devido a troca de experiências e 

aprendizagens.   

Para o desenvolvimento da segunda competência,” Contribui para o processo de capa-

citação de grupos e comunidades” considero ter atingido esta competência, maioritariamen-

te com a realização do projeto de intervenção comunitária. Este, possibilitou liderar o proces-

so e sensibilizar a comunidade e todas os mediadores necessários para o desenvolvimento do 

mesmo, desde o idoso/família/cuidador, até toda a equipa Multidisciplinar. Devido a situação 

pandémica não foi possível desenvolver sessões de educação para a saúde em grupo. No en-

tanto, foram realizadas particularmente com cada família no seu domicílio, aquando das vistas 

domiciliárias e visitas da ECCI, através das quais foi possível uma maior capacitação dos ido-

sos /familiares /cuidadores, e sensibilizar os profissionais para a problemática em questão. 

Esta participação permitiu ainda, identificar e refletir sobre as necessidades em literacia em 

saúde nesta população, a qual apresentou alguns défices de conhecimento acerca das temáti-

cas que foram abordadas. Para que fosse exequível desenvolver e aplicar na prática o projeto 

de intervenção comunitária, houve a necessidade de criar parcerias com outras instituições, 
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tendo sido fundamental criar uma rede de contactos que forneceram apoio e suporte durante o 

projeto. Estabelecer parcerias com outros setores, como foi o caso da Câmara Municipal do 

concelho e presidentes das respetivas juntas de freguesia, foi uma mais-valia, uma vez que 

possibilitou a ligação entre várias entidades, com o objetivo de promover a saúde da popula-

ção. 

“Integra a coordenação dos programas de saúde de âmbito comunitário e na consecução 

dos objetivos do Plano Nacional de Saúde” (Ordem dos Enfermeiros, 2018b, p. 19356). 

 O Enfermeiro Especialista na Área Comunitária tem o dever de na sua prática profissional, 

participar nas várias etapas dos projetos e programas de saúde, que vão de encontro aos obje-

tivos do Plano Nacional de Saúde. O projeto desenvolvido, alinha-se com os objetivos do Pla-

no Nacional para a Segurança dos Doentes, o qual visa atingir vários objetivos estratégicos 

sendo um deles, a prevenção da ocorrência de quedas. O objetivo geral do projeto foi o de 

promover a adoção de hábitos saudáveis e alterações de comportamentos em pessoas ido-

sas/famílias/cuidadores. Para tal devem ser informados, arranjar medidas e estratégias que 

favoreçam a assimilação da informação recebida, e após este processo conseguir alterar com-

portamentos menos positivos.  O fato de integrar de forma ativa no plano de vacinação contra 

a Covid-19, sob a supervisão clínica do enfermeiro responsável, também contribuiu para que 

esta competência fosse conseguida.   

Realçando a quarta competência supracitada “Realiza e coopera na vigilância epidemi-

ológica de âmbito geodemográfico” (Ordem dos Enfermeiros, 2018b, p. 19357).  O enfer-

meiro tem o dever de estar atento aos dados epidemiológicos da população da sua área geo-

gráfica de abrangência, mas também nos dados das demais áreas geográficas a nível nacional 

e mundial, a fim de os poder analisar e correlacionar entre si, verificando a existência ou não 

de fatores e causas que podem interferir nos fenómenos que podem pôr em causa a saúde pú-

blica da população. A aquisição desta competência foi obtida durante a execução do diagnós-

tico da situação de saúde, no momento que para a sua concretização foi necessário realizar 

uma pesquisa de dados sociodemográficos, bem como de diversos indicadores de saúde.  

5.3  COMPETÊNCIAS DO GRAU DE MESTRE  

Relativamente à atribuição do Grau de Mestre, acredito que durante o desenvolvimento 

dos dois estágios realizados, alcancei as competências, conhecimentos e capacidades que este 

grau exige. Adquiri conhecimentos de resolução de problemas em situações e constrangimen-
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tos que surgiram. A realização do projeto de intervenção comunitária e a elaboração do artigo 

original científico, permitiu-me partilhar e adquirir conhecimentos na área de investigação, 

como também cresci positivamente na capacidade de transmitir informação à população. Foi 

partilhada informação clara e precisa, por forma a ser compreendida e assimilada, com o in-

tuito de levar a tomadas de decisão conscientes, devidamente informados acerca da alteração 

de comportamentos, e realçar a importância de cada um como agente ativo no processo da 

mudança. Realizar reflexões para, durante e após a ação, foi uma constante ao longo deste 

processo de crescimento pessoal e profissional. No decorrer da implementação deste projeto 

foi dado um feedback a toda a equipa de informações pertinentes que se ia alcançando, por 

forma a expor a importância de dar continuidade a este projeto e incentivar a mantê-lo ativo 

na UCC a longo prazo. 

O processo de aprendizagem realiza-se ao longo de todo o ciclo vital. Em todas as situa-

ções que vão surgindo há uma oportunidade para adquirir novos conhecimentos, consolidando 

saberes anteriormente adquiridos. A procura de forma autónoma por mais e melhores conhe-

cimentos deve permanecer ao longo do tempo, para que a nossa evolução de crescimento a 

todos os níveis se realize diariamente. 

Apoiada em toda a informação descrita, considero ter adquirido as competências propos-

tas através do desenvolvimento dos estágios bem como, através da realização de todos os tra-

balhos académicos realizados. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização deste trabalho pode-se concluir que atualmente, caminhamos para um 

futuro em que a população é cada vez mais envelhecida e ativa. Em que existe uma necessi-

dade constante de adaptação a ambientes de vida e de trabalho, para se alcançar a lenta redu-

ção da capacidade física, sensorial e mental.  

O ambiente domiciliar é o espaço que necessita de mais mudanças ao longo do ciclo de 

vida, pois é neste lugar que a maioria das pessoas passa mais tempo, especialmente nas suas 

últimas décadas de vida. 

O envelhecimento saudável, depende do equilíbrio entre o declínio natural das diversas 

capacidades individuais, mentais e físicas e a obtenção dos objetivos que a pessoa idosa dese-

ja. Todos podemos contribuir para que qualquer pessoa idosa tenha objetivos de vida realistas 

e concretizáveis e desse modo, encontrar a satisfação que irá influenciar de forma positiva a 

sua saúde. 

Os acidentes em especial as quedas, são um desafio ao envelhecimento populacional e 

são consideradas um dos principais problemas de saúde pública.  

Nas últimas décadas este problema tem sido estudado em contexto hospitalar, talvez por 

constituir um dos principais acontecimentos indesejáveis durante a hospitalização, sendo um 

dos maiores desafios no plano de segurança de doentes.  

Na comunidade este acontecimento não tem sido tema de estudo tão investigado, nem al-

vo de estratégias preventivas como seria desejável, revelando-se prioridade de intervenção e 

tema de estudos a nível da comunidade. 

A literatura indica que a falta de conhecimento sobre o evento de queda e o modo como o 

evitar, contribui para a ocorrência deste evento. Para além disso, é um problema reconhecido 

pela OMS e pela DGS como prioritário para o desenvolvimento de estratégias que visem a 

obtenção de respostas adequadas. 

É de realçar que as quedas podem ser prevenidas, muitos dos fatores de risco são evitá-

veis.  

Perante o fenómeno demográfico que atualmente vivemos, defende-se que o que poderá 

conciliar a redução da percentagem da população ativa, com o aumento médio de vida e con-

sequente aumento de pessoas em situação de dependência, é a aquisição de competências ou 

de literacia de toda a população. Não exclusivamente uma literacia destinada a grupos etários 
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específicos, mas uma literacia que acompanhe o próprio desenvolvimento das pessoas e das 

sociedades. 

 A literacia na saúde adquire neste contexto importância acrescida, na medida em que 

constitui um elemento essencial para a promoção de um envelhecimento ativo e com qualida-

de de vida. Pode ser entendida como as competências cognitivas e sociais que determinam a 

motivação e a capacidade dos indivíduos, para aceder, entender e usar informações de uma 

forma que lhes permita promover e manter uma boa saúde.  

O diagnóstico relativo ao risco de quedas efetuado à população idosa (com idade igual ou 

superior a 60 anos) admitida na ECCI durante o ano civil 2020, aponta para uma elevada pre-

valência deste evento, associado à idade avançada da população alvo, ao género, à existência 

de patologias, ao comprometimento da marcha e à deterioração do estado mental. Os fatores 

identificados constituem-se como predisponentes para a ocorrência de quedas, o que é con-

firmado através dos scores da escala de Morse.   

Foi nesta perspetiva, que incidiu o meu projeto de intervenção comunitária. Que sustenta 

como objetivo a prevenção de quedas na pessoa idosa, através do empoderamento do ido-

so/família/cuidador, sobre os fatores de risco que aludem a ocorrência deste acidente domésti-

co.  

Considerando a importância da promoção da saúde, acredito que o enfermeiro enquanto 

membro de uma equipa multiprofissional possui um papel de extrema responsabilidade, o 

qual deverá estar devidamente qualificado, para atender qualitativa e quantitativamente as 

necessidades individuais e coletivas de todas as pessoas, e em especial os da população idosa. 

Entre as dificuldades encontradas, penso que o contexto pandémico atual e o tempo para 

a implementação do projeto, influenciou de alguma forma a sua realização. Contudo, a cola-

boração de todos os envolvidos no projeto e em especial a dedicação do enfermeiro orientador 

permitiu não só, o desenvolvimento do projeto de intervenção comunitária como também, a 

aquisição de conhecimentos relativos à prática de cuidados prestados em âmbito comunitário. 

Todas as oportunidades que me foram concedidas foram aproveitadas sempre com empenho e 

dedicação pelo que no final desta etapa, considero que foi um período bastante enriquecedor a 

nível pessoal e enquanto futura Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública. 
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