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Knowledge is power. Information is 

liberating. Education is the premise 

of progress, in every society, in 

every family. 

Kofi Annan 
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Resumo 

Introdução: A promoção da literacia em saúde e a capacitação dos 

cuidadores formais indispensável para a aquisição de conhecimento e adoção 

de práticas seguras no que diz respeito ao apoio da gestão medicamentosa 

nos idosos. 

Objetivo: Aumentar os níveis de literacia e promover boas práticas num 

grupo de cuidadoras formais, no auxílio à gestão medicamentosa dos idosos. 

Método: Foi implementado um projeto de intervenção comunitária tendo 

como referência a Metodologia do Planeamento da Saúde. O projeto incidiu 

sobre cuidadores formais dos Serviço de Apoio Domiciliário de um concelho 

do interior do Sul de Portugal. Os instrumentos de recolha de dados 

permitiram aferir conhecimentos e práticas desenvolvidas no apoio à gestão 

medicamentosa dos idosos. De acordo com os resultados obtidos foi 

elaborado um ciclo formativo. 

Resultados: Constatou-se uma carência de conhecimentos e a existência 

de más práticas relacionadas com a gestão medicamentosa dos idosos. Pois 

embora a formação seja perspetivada pelas cuidadoras como algo que 

contribui para a segurança e qualidade dos seus cuidados, comprovou-se a 

existência uma grande lacuna formativa dirigida à gestão medicamentosa. 

Após o ciclo formativo verificou-se um aumento quer dos conhecimentos e 

quer das boas práticas, relativos à gestão medicamentosa. 

Conclusão: A formação das cuidadoras mostrou ser profícua e a 

capacitação uma estratégia útil para o aumento de conhecimento e adoção 

de práticas corretas e seguras, permitindo assim a otimização da gestão 

medicamentos e criação de um ambiente mais seguro para os idosos que 

usufruem dos Serviços de Apoio Domiciliário. 

Palavras-chave: Gestão medicamentosa; Idoso; Cuidadores formais  
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INTRODUÇÃO 

O presente Relatório de Estágio, é elaborado no âmbito do Mestrado em 

Enfermagem em Associação, na área de Especialização em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública e descreve os acontecimentos decorrentes 

da elaboração de um projeto de intervenção comunitária, desenvolvido no 

estágio realizado numa Unidade de Cuidados na Comunidade [UCC], no 

distrito de Faro, no período entre 8 de março e 16 de abril de 2021. 

A população mundial está a envelhecer. Atualmente, a maioria das pessoas 

perspetiva viver 60 ou mais anos. Já em 2011 a Organização Mundial de 

Saúde, previa que em 2050 a população mundial com mais de 60 anos 

atingisse os dois mil milhões (WHO, 2011). 

Do prisma biológico, o envelhecimento é consequência do acumulo de 

múltiplos danos moleculares e celulares ocorridos ao longo do tempo, o que 

conduzem a uma diminuição gradual das capacidades físicas e mentais assim 

como a um risco crescente de doenças. Essas mudanças não são lineares 

nem consistentes e estão apenas ligeiramente associadas à idade de uma 

pessoa. Pois enquanto algumas pessoas de 60 anos gozam de excelente 

saúde e funcionamento, outras da mesma idade são frágeis e dependem da 

ajuda (Martineau & Plard, 2018). 

No que diz respeito a Portugal, e de acordo com a últimas projeções 

realizadas pelo Instituto Nacional de Estatística [INE], entre 2018 e 2080, a 

população passará dos atuais 10,3 para os 8,2 milhões de pessoas. Porém, o 

número de pessoas com 65 e mais anos passará de 2,2 para os 3,0 milhões. 

Desta forma, o índice de envelhecimento no território nacional quase 

duplicará, passando de 159 para 300 idosos por cada 100 jovens em 2080 

(Instituto Nacional de Estatística, 2020). Em Portugal é onde se vive, em 

média, até mais tarde, mas, “é um dos países onde se vive com pior saúde 
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durante mais anos. Os estilos de vida e comportamentos de saúde continuam 

a ser os principais fatores de risco para a perda de anos de vida saudável” 

(Observatório Português dos Sistemas de Saúde, 2018). 

Haverá inevitavelmente, com o aumento da longevidade, um aumento das 

dificuldades para os adultos mais velhos. À medida que se continua a 

ultrapassar os limites da esperança média de vida, a probabilidade de as 

pessoas experienciarem alguma adversidade aumenta proporcionalmente. As 

doenças crónicas degenerativas são disso um exemplo. Estando estas 

associadas ao envelhecimento, representam um aumento do consumo de 

medicamentos por parte da população idosa. Cerca de 60% a 90% dos idosos 

é consumidor de medicamentos, dos quais um terço utiliza cinco ou mais 

medicamentos concomitantemente. A complexidade dos planos terapêuticos, 

o deficit visual, a hipoacúsia e a degradação cognitiva tornam ainda mais 

intrincado o uso adequado dos medicamentos nesta população (Barbosa, 

2009). Atualmente, as comunidades apresentam exatamente os mesmos 

constrangimentos. É portanto crucial racionalizar gastos e promover ganhos 

em saúde fazendo uma utilização adequada dos medicamentos. 

De acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde acerca do 

envelhecimento da população, a  perceção de que a sociedade deveria dar 

uma resposta à problemática do envelhecimento veio criar várias iniciativas 

no sentido de solucionar os problemas do crescente envelhecimento 

populacional (WHO, 2015). A Organização das Nações Unidas [ONU] 

desenvolveu várias assembleias mundiais sobre o envelhecimento, com o 

propósito de unir a sociedade e poder político em torno da temática do 

envelhecimento. 

Em Portugal, e no seguimento das políticas internacionais de apoio à 

população idosa, foram desenvolvidas algumas respostas sociais dedicadas 

aos mais velhos, tendo sido em 1994 o Programa de Apoio Integrado a Idosos 

[PAII] enquadrado no Despacho Conjunto dos Ministros da Saúde e do 

Emprego e da Segurança Social, o programa que veio consolidar as respostas 

sociais dedicadas exclusivamente à população idosa, visando a melhoria da 

qualidade de vida desta população, privilegiando a manutenção do idoso no 
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domicílio e no seu contexto habitual de vida. No entanto, surgiram outros 

projetos nas áreas da solidariedade e da saúde onde se inclui: O Serviço de 

Apoio Domiciliário [SAD] – que visa não só a permanência das pessoas idosas 

junto da família, amigos e vizinhos como também a formação de recursos 

humanos com objetivo habilitar cuidadores formais, profissionais da área da 

saúde a ação social, e cuidadores informais para uma prestação de cuidados 

qualificada; Centros de Dia – (considerado o percursor dos SAD) onde se 

presta um conjunto de serviços que pretendem satisfazer as necessidades 

básicas das pessoas idosas durante o dia de forma a garantir os cuidados e 

serviços adequados aos problemas e necessidades das pessoas; promovendo 

a autonomia e atenuando a dependência de forma a retardar o processo de 

institucionalização (Rocha, 2018). 

Estas estruturas de apoio social têm como um dos seus principais objetivos 

assegurar a qualidade dos serviços prestados. No entanto, e de acordo com 

Benjamin (1999) assegurar esta qualidade não é simples, tendo em conta 

que se trata de um serviço que não tem uma monitorização direta por parte 

dos seus coordenadores, excluindo a própria monitorização da opinião dos 

beneficiários dos serviços. A qualidade dos serviços de SAD está 

estreitamente ligada aos recursos humanos a eles associados. Ainda o mesmo 

autor refere que o sucesso do SAD depende amplamente dos prestadores de 

serviços. Deste modo, talvez a aposta seja numa formação específica e no 

acompanhamento dos profissionais que irão lidar diretamente com o utente. 

Neste contexto, a literacia em saúde será sempre uma vertente que 

procurará criar um impacto significativo nas competências cognitivas, sociais 

e motivação, unindo-as com o intuito de gerar mudança de comportamentos 

nos cidadãos (Sørensen et al., 2012). 

A Literacia em Saúde é, nos dias de hoje, uma prioridade de saúde pública 

e concomitantemente um desafio para a sociedade no que toca à divulgação 

de conhecimento e utilização do mesmo, permitindo melhores escolhas de 

saúde no dia-a-dia com vista aos ganhos em saúde (Almeida et al., 2019). 

O Plano de ação para a Literacia em Saúde 2019-2021 em Portugal tem 

procurado “potenciar e criar, desta forma, mais e novas oportunidades de 
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ativação de comportamentos saudáveis” (Telo-de-Arriaga et al., 2019, p.3). 

O medicamento é uma área prioritária de intervenção constituindo-se um dos 

objetivos gerais referente à adoção de estilos de vida saudáveis no referido 

plano de ação para a literacia em saúde. 

Em Portugal, os estudos revelaram que existe um elevado número de 

pessoas com baixos níveis de literacia, particularmente os idosos, com 

doenças crónicas, com baixos níveis de escolaridade e baixos rendimentos 

(Telo-de-Arriaga et al., 2019). Existe forte evidência de que a Literacia em 

Saúde contribui não só para promoção da saúde e prevenção da doença, mas 

também para a eficácia e eficiência dos serviços de saúde. Já os baixos níveis 

de Literacia em Saúde estão relacionados com um maior número de 

internamentos e com uma utilização mais frequente dos serviços de urgência, 

bem como uma menor prevalência de atitudes preventivas no campo da 

saúde, levando a uma diminuição da qualidade de vida. Assim, impõe-se aos 

Profissionais de Saúde, enquanto agentes determinantes na promoção da 

Literacia em Saúde, o desenvolvimento de iniciativas promotoras do 

empoderamento dos cidadãos, grupos e comunidades, uma vez que a 

capacitação do utente é defendida como uma forma de melhorar os 

resultados de saúde (Schulz & Nakamoto, 2013). 

A realização deste projeto foi de 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 se apresenta como uma das competências específicas 

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

Para verificar a existência de necessidade de intervenção, foram aplicados 

instrumentos de colheita de dados com o intuito de avaliar os níveis de 

conhecimento acerca dos medicamentos dos cuidadores formais do SAD. 

Este projeto de intervenção comunitária foi desenvolvido de acordo com os 

padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem objetivando a ajuda aos 

utentes a alcançarem o seu potencial de saúde máximo, procurando elevar a 

excelência no exercício profissional. Assim, o projeto é fundamental para criar 
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oportunidades para a promoção de estilos de vida saudáveis e para o 

“fornecimento de informação geradora de aprendizagem cognitiva e de novas 

capacidades pelo cliente” (Ordem dos Enfermeiros, 2001, p. 14-15). 

Este projeto que traçou o diagnóstico de uma comunidade, alicerçado na 

metodologia do Planeamento em Saúde foi de encontro às competências do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

(Ordem dos Enfermeiros, 2018b). 

O modelo teórico utilizado como referência foi o Modelo de Promoção de 

Saúde de Nola Pender, no que diz respeito à abordagem da comunidade e à 

capacitação individual e de grupos, seguindo a metodologia de planeamento 

em saúde proposta por Emílio Imperatori e Maria do Rosário Giraldes, tendo 

como objetivo o aumento de literacia e a realização de boas práticas no que 

diz respeito ao regime medicamentoso dos idosos. 

Este estudo, numa primeira etapa pretendeu avaliar os conhecimentos dos 

utentes, beneficiários do apoio domiciliário, acerca dos seus medicamentos 

através da escala “Conocimiento del Paciente sobre sus Medicamentos”, na 

sua versão portuguesa (CPM-ES-PT); analisar as dificuldades sentidas pelas 

diretoras técnicas das instituições em estudo; avaliar os níveis de 

conhecimento acerca dos medicamentos das cuidadoras formais do Serviço 

de Apoio Domiciliário. Numa segunda fase, pretendeu avaliar o conhecimento 

e as práticas dos cuidadores formais de três Serviços de Apoio Domiciliário. 

O enquadramento teórico foi realizado com base em pesquisa bibliográfica 

efetuada nas bases de dados presentes na EBSCO. Para a realização da 

pesquisa recorremos aos seguintes descritores: elderly, knowledge, “health 

literacy”, empowerment usando o boleano AND e OR (fórmula de pesquisa: 

elderly AND knowledge AND “health literacy” OR empowerment). Para 

pesquisa foram artigos disponíveis com texto integral, analisados por pares 

e com intervalo de publicação entre janeiro de 2013 e março de 2021. Ao 

longo do desenvolvimento do trabalho houve ainda necessidade de recorrer 

a vários relatórios de saúde disponíveis online, bem como a vários autores 

que representaram referências funamentais para a realização do presente 

relatório. 
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O restante relatório contém a caracterização do local de estágio, 

apresentando as diferentes fases da metodologia do planeamento em saúde; 

o diagnóstico de saúde, a população geral, a população alvo, assim como a 

caracterização do ACeS. São igualmente caracterizados os instrumentos de 

recolha de dados e revelados os resultados obtidos. Determinou-se o 

diagnóstico identificando os problemas, e posteriormente relatou-se cada 

etapa a operacionalização do projeto e apresentou-se a avaliação deste. Foi 

utilizada a técnica de comparação por pares para a determinação de 

prioridades e definidos os objetivos e respetivas metas. A preparação 

operacional descreve as diferentes atividades realizadas em ambos os 

estágios. Por fim, procedeu-se à monitorização/avaliação através dos 

indicadores de processo e de resultado. 

No final foi realizada uma análise critica e reflexão sobre o trabalho 

efetuado assim como sobre a aquisição das competências comuns do 

Enfermeiro Especialista; as competências especificas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública; e as 

competências de referentes ao grau de Mestre. 

Um dos principais objetivos da elaboração apresentação e discussão deste 

relatório é a descrição e reflexão sobre as diferentes atividades efetuadas ao 

longo dos dois estágios à luz das competências definidas nos Estatutos da 

Ordem dos Enfermeiros. 

Este trabalho foi redigido segundo o novo acordo ortográfico e seguindo as 

normas de elaboração e apresentação de trabalhos escritos do Instituto 

Politécnico de Portalegre e referenciação bibliográfica segundo a American 

Psychological Association [APA], 6ª edição.
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1 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O consumo global de medicamentos tem vindo a aumentar ao longos dos 

últimos dez anos, embora a um ritmo mais lento nos últimos cinco. Os gastos 

ultrapassaram, a nível mundial, os 1,1 mil milhões de dólares americanos à 

custa do prolongamento dos tratamentos (Ghotkar et al., 2020). 

De acordo com o último relatório do Infarmed respeitante ao período entre 

2014 e 2018, as vendas de especialidades farmacêuticas aumentaram 10%, 

representando um encargo para Sistema Nacional de Saúde [SNS] de 1,22% 

do produto interno bruto (INFARMED, 2018). Em 2019, estes encargos foram 

de 1327,2 e 733 milhões de euros para o SNS e para o utente, 

respetivamente (PORDATA, 2021). 

Um dos principais fatores que contribuem para o incremento do consumo 

de medicamentos é precisamente o aumento da população idosa, o que se 

revela como um enorme desafio para os cuidados de saúde. A elevada 

prevalência de doenças crónicas traduz-se em regimes terapêuticos 

prolongados e por vezes, complexos. Estes regimes terapêuticos aliados aos 

tratamentos alternativos resultam num consumo elevados de medicamentos. 

Embora sejam na sua maioria benéficos para os doentes, este elevado 

consumo aumenta a incidência de efeitos adversos na população idosa 

(Hanlon in García-Caballero et al., 2018). 

1.1 ENVELHECIMENTO, POLIMEDICAÇÃO E GESTÃO MEDICAMENTOSA 

O conceito de idoso engloba na sua definição três grandes grupos etários: 

os jovens idosos com idades compreendidas entre os 65 anos e os 74 anos, 

os meio idosos com idades compreendidas entre os 75 e os 84 anos e os 

idosos com 85 anos ou mais (Monahan et al., 2010). 

Em Portugal, para efeitos estatísticos, o INE considera o grupo dos idosos 

pessoas com 65 ou mais anos. No entanto, culturalmente, os portugueses 

relacionam o início da velhice com o início da reforma que se dá igualmente 
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por volta dos 65 (Ferreira, 2011). Envelhecer, além de ser um processo 

comum a todos os seres humanos, trata-se de percurso pessoal e 

individualizado tendo em conta diferentes fatores: psicológicos; biológicos; 

económicos; políticos; demográficos; e socioculturais (Martineau & Plard, 

2018). 

O aumento da esperança média de vida e longevidade trazem novos 

desafios aos sistemas de saúde e seus profissionais. Assim, diante de uma 

população cada vez mais envelhecida as complicações na gestão 

medicamentosa apresenta-se como um problema real (Henriques, 2011). 

A polimedicação é algo comum na população idosa. Não inclui apenas 

medicamentos de prescrição médica, mas também aqueles sem receita e à 

base de ervas. E é definida comumente na literatura de saúde como a toma 

de cinco ou mais medicamentos (Gnjidic et al., 2012). 

As consequências da polimedicação estão bem documentadas e está 

associada ao desenvolvimento e agravamento das doenças nos idosos: 

diminuição da função cognitiva, delírio, quedas, fragilidade, incontinência 

urinária e perda de peso (Saraf et al., 2016). Existem vários artigos que 

relacionam a polimedicação nos idosos com o aumento do risco de eventos 

adversos relacionados com os medicamentos e hospitalizações evitáveis. 

São os adultos mais velhos os mais vulneráveis às interações 

medicamentosas, pois costumam tomar vários medicamentos para suas 

doenças crónicas. O risco de um evento adverso causado por interações 

medicamentosas aumenta com a polimedicação (Lu et al., 2015). 

Num estudo publicado na Therapeutic Advances in Drug Safety, revela que 

os utentes com baixo nível de literacia em saúde são mais propensos a 

confundir a informação que se encontra nos rótulos dos medicamentos, 

levando a mal-entendidos sobre as instruções de uso (Parekh et al., 2018). 

Muitas vezes associada à alfabetização, a literacia não tem em conta o 

grau de escolaridade. Isto porque a alfabetização surge por norma conotada 

ao ato de ensinar e de aprender, o que difere de literacia, uma vez que esta 
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se traduz na capacidade de um indivíduo usar as competências (Benavente 

et al., 1996). De acordo com Gomes, Ávila, Sebastião, & Costa (2000) deve-

se entender literacia como a capacidade de processar nos vários contextos 

da vida diária (pessoal, social, profissional) as competências de leitura, 

escrita e cálculo, utilizando a informação de que daí obtém para um contínuo 

de competências que se traduzem em níveis distintos de literacia. 

1.2 PROMOÇÃO DA SAÚDE - LITERACIA E CAPACITAÇÃO 

A promoção da saúde é, desde a Conferência Internacional para a 

Promoção da Saúde, realizada no Canadá, em 1986, na qual foi elaborada a 

Carta de Ottawa, entendida como um comprometimento repartido entre 

serviços de saúde e os diferentes sectores sociais, assumindo-se que não é 

possível atingi-la estando esta única e exclusivamente a cargo dos serviços 

de saúde. Considera-se, portanto, que todos os sectores da sociedade são 

responsáveis pela construção de um bem-estar global, estando assim 

incluídas medidas na área da educação, da economia, do ambiente, do setor 

social e legislativo destinadas a melhorar a saúde das populações (Spencer 

et al., 2019). 

A capacitação traz melhorias na qualidade da relação do cuidador com o 

recetor do cuidado e seus familiares, o que possibilita ao cuidador adquirir 

um suporte social permanente e alcançar o crescimento pessoal (Sakanashi 

& Fujita, 2017). É fulcral ter a perceção da importância do cuidador como de 

sua formação na prestação de cuidados à população idosa, para que estes 

estejam preparados para lidar com os mais velhos, prestando cuidados mais 

humanizados e que possam dar resposta às necessidades dos mesmos. 

Educação para a Saúde é um excelente meio que tem como principal 

objetivo a capacitação de grupos ou comunidades de forma a aumentar a 

consciencialização das comunidades sobre as questões relacionadas com a 

saúde dos seus membros, auxiliar na aquisição de conhecimentos e 

competências e promover atitudes favoráveis à saúde. 
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Literacia em Saúde é então a capacidade que o indivíduo tem para obter, 

interpretar e compreender a informação básica de saúde de uma forma que 

seja promotora de saúde e se traduza em ganhos para a saúde. Além de ser 

capaz de transmitir informação, envolve também a aquisição de 

competências para alcançar essa informação e utilizá-la na sua própria 

realidade 

Em Portugal, podemos verificar que o baixo investimento na literacia se 

tem acumulado ao longo dos anos, tendo por consequência níveis de literacia 

adulta, que se encontram entre os mais baixos na área da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Económico [OCDE]. Os indicadores 

sugerem que a literacia tornar-se-á num elemento ainda mais determinante 

do progresso económico e social, à medida que a estrutura da economia 

global evoluir (Alper, 2015). 

No que diz respeito à saúde, o termo literacia foi introduzido no contexto 

da educação para a saúde há mais de quarenta anos, mais precisamente em 

1974, estabelecendo os padrões mínimos de Literacia em Saúde no contexto 

escolar. Hoje é considerado um conceito essencial para os profissionais de 

saúde e outros com responsabilidade na educação para a saúde, 

“constituindo-se como um importante constructo no âmbito de uma 

verdadeira abordagem de saúde em todas as políticas (‘Health in All Policies’)” 

(Almeida et al., 2019, p. 8). 

A literacia em saúde é definida pela WHO como: 

“A literacia em saúde implica a obtenção de um 
nível de conhecimento, habilidades pessoais e 

confiança para tomar medidas para melhorar a 
saúde pessoal e comunitária, mudando estilos de 

vida pessoais e condições de vida. Assim, a literacia 
em saúde significa mais do que ler panfletos e 

marcar consultas. Ao melhorar o acesso das pessoas 
às informações de saúde e sua capacidade de usá-
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las de forma eficaz, a literacia em saúde é 

fundamental para o empoderamento.”1 

De acordo com a literatura, existe uma clara relação entre o nível de 

literacia e o estado de saúde da pessoa. Baixos níveis de literacia dos utentes 

significam menor apetência para a compreensão da informação, escrita ou 

oral, dada pelos profissionais de saúde; seguir as prescrições; realizar 

procedimentos básicos.  

“Uma literacia em saúde inadequada (quando 

comparada com uma literacia em saúde adequada) 
está fortemente ligada a um baixo conhecimento ou 

compreensão quer dos serviços de prestação de 
cuidados, quer dos próprios resultados em saúde, e 

poderá estar também associada a uma probabilidade 
elevada de hospitalização” (Pedro, 2018, p.31) 

Ainda segundo esta autora, os níveis de literacia deficitários estão 

associados a taxas elevadas de hospitalização, elevada prevalência e 

agudização de algumas doenças crónicas o que acarreta elevados custos para 

o sistema. 

Neste plano, os profissionais de saúde desempenham uma função 

importante no desenvolvimento na literacia e capacitação da comunidade, 

identificando lacunas e implementando ações necessárias para fortalecê-la 

(Pender et al., 2015). 

O Inquérito em Literacia em Saúde em Portugal [ILS-PT] foi aplicado em 

todo o território nacional em 2015 incluído as regiões autónomas, através de 

diversos investigadores. Os resultados obtidos da amostra portuguesa 

envolvida no estudo, foi possível identificar grupos vulneráveis no âmbito da 

literacia em saúde, sendo que nestes grupos mais de 60% possuíam níveis 

problemáticos e inadequados em literacia em saúde. Estes grupos vulneráveis 

correspondiam a indivíduos inseridos nas seguintes categorias sociais: 

indivíduos com mais de 66 anos, baixos níveis de escolaridade, 

 
1 Tradução livre de: “Health literacy implies the achievement of a level of knowledge, personal skills and confidence 
to take action to improve personal and community health by changing personal lifestyles and living conditions. Thus, 
health literacy means more than being able to read pamphlets and make appointments. By improving people’s access 
to health information, and their capacity to use it effectively, health literacy is critical to empowerment.”, retirado do 
website da OMS, disponível em: https://www.who.int/healthpromotion/health-literacy/en/ 
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rendimentos até 500 euros, doenças prolongadas, auto perceção de 

problemas de saúde, indivíduos que no último ano frequentaram mais de seis 

vezes os Cuidados de Saúde Primários e sentem limitações provocadas por 

alguma doença crónica (Espanha et al., 2015). 

O tratamento das doenças prolongadas requer, normalmente, a utilização 

de medicamentos por longos períodos de tempo ou mesmo de forma 

indeterminada. E embora o medicamento seja considerado um recurso em 

saúde e que tem como objetivo a prevenção, o tratamento ou o controlo de 

problemas de saúde, a forma como este será usado é que determinará o 

resultado terapêutico que se pretende (Ministério da Saúde, 2006). Daí que 

uma boa gestão medicamentosa assuma um papel crucial no sucesso do 

resultado terapêutico. 

Gestão medicamentosa é entendida como a competência funcional e 

cognitiva para autogerir o regime medicamentoso prescrito (Kripalani & 

Weiss, 2006). É na população idosa, polimedicada e com deficits cognitivos 

inerentes à idade, que uma má gestão poderá conduzir ao erro 

medicamentoso, traduzindo-se num aumento do risco de complicações 

associada à toma dos medicamentos e episódios de agudização da doença 

crónica. A menor capacidade de gestão medicamentosa poderá ser justificada 

pelos baixos níveis ou até mesmo ausência de literacia, como foi referido 

acima. 

Desta forma, compreender os fatores que influenciam o a gestão 

medicamentosa permite às instituições e profissionais de saúde desenvolver 

ações centradas nos utentes que objetivem uma melhor gestão e adesão 

medicamentosa, perspetivando ganhos em saúde. 

1.3 SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO 

É desde a década de 70 que surjem os Centro de Dia, direcionados para 

uma assitência ao idoso ao mesmo tempo que permite a permanência deste 

no seu domicilio. Estes centros são os percursores do SAD no moldes que os 

conhecemos hoje em dia. O desenvolvimento dos SAD deu-se em meados 
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dos anos 80, em grande medida devido às politicas fomentadoras da 

manutenção dos idosos no seu domicílio. Na dácada de 90, com a ampliação 

para a àrea da saúde sucede o Apoio Domiciliário Integrado - ADI, com uma 

resposta direcionada unicamente às pessoas com dependência respondendo 

às suas necessidades básicas. 

Ao longo do tempo tem vindo a ser fomentado o estabelecimento de 

acordos de cooperação com instituições particulares de solidariedade social 

com vista a uma maior abragência do leque de orferta de serviços às pessoas 

e famílias. É dessa forma, e com vista à assistência do idoso na sua própria 

habitação, que em julho de 1994 surge em Portugal, através dos Despachos-

Conjuntos dos Ministros da Saúde e do Emprego e da Segurança Social o 

Programa de Apoio Integrado a Idosos [PAII], considerado como um marco 

na consolidação do SAD. Este programa objetivava uma melhor articuação 

entre os serviçoes de saúde e a oferta de cuidados domiciliários já existentes, 

permintindo a manutenção e a autonomia do idoso no domicílio e no seu 

ambiente habitual de vida; instituir medidas destinadas a assegurar a 

mobilidade dos idosos e a acessibilidade a serviços; empreender respostas 

de apoio às famílias que tinham de assegurar cuidados; e difundir atitudes e 

medidas preventivas do isolamento, da marginalização e da dependência e 

contribuir para a solidariedade inter-geracional. 

De acordo com o Ministério da Solidariedadee da Sergurança Social  define-

se o Serviço de Apoio Domiciliário como uma solução social 

“...que consiste na prestação de cuidados e 
serviços a famílias e ou pessoas que se encontrem 

no seu domicílio, em situação de dependência física 
e ou psíquica e que não possam assegurar, 

temporária ou permanentemente, a satisfação das 
suas necessidades básicas e ou a realização das 

atividades instrumentais da vida diária, nem 
disponham de apoio familiar para o efeito.” 

(Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, 
2013) 

Sendo um apoio que consegue dar uma resposta adequada às 

necessidades da população mais idosa, estas compõem a maior fatia da 

representatividade das respostas sociais destinadas aos mais idosos. O maior 
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crescimento (108%) deu-se entre 1998 e 2018, estabelecendo uma oferta 

sensivelmente de 110 400 lugares no final de 2018 (Ministério do Trabalho e 

da Solidariedade Social, 2019). 

É de realçar que a própria diversidade da oferta de serviços do SAD tem 

vindo gradualmente a aumentar, o que vai de encontro à opinão de Ana Gil 

(2009) escrita num artigo de opinião, de que a oferta deve contemplar outros, 

além da higiene e alimentação. É de esperar que as redes de apoio social e 

de saúde criadas deverão ter sempre presente direitos, preferências, 

necessidades e capacidades das pessoas idosas, de forma a que estas 

beneficiem de segurança, protecção e cuidados adaptados às suas 

necessidades. Em suma, os programas desenvolvidos devem ser elaborados 

de forma que estes ajudem os idosos a “envelhecer mantendo-se activos” 

(Raposo, 2005). 

1.4 CUIDADORES FORMAIS 

O ato de cuidar é uma atividade complexa e inerente às relações 

interpessoais. Cuidador refere-se ao indivíduo que dá suporte físico e 

psicológico quando necessário (Schroeder & Cassales, 2012). Outra definição 

é dada por Borghi et al. (2011), o qual se refere ao cuidador como o indivíduo 

que disponibiliza assistência para colmatar a incapacidade funcional, seja ela 

temporária ou definitiva. 

Atualmente os grupos de cuidadores mais comuns são o Cuidador Formal 

e o Cuidador Informal. Destingue-se o cuidador formal do cuidador informal 

pelo carater remunatório e contralualizado, com que desempenha as suas 

tarefas. No que diz respeito às suas funções, cabe ao cuidador formal zelar 

pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene, pessoal, educação, cultura, 

recreação e lazer da pessoa assistida (Schroeder & Cassales, 2012). A sua 

área de atuação encontra-se limitada pelo poder decisivo, limitando-se a 

cumprir tarefas delegadas pelos familiares ou pelos profissionais de saúde 

que orientam os cuidados a prestar. No entanto, tratam-se de profissionais 
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capacitados para a prestação de cuidados com claros ganhos para o bem 

estar das pessoas cuidadas. 

Os cuidadores formais surgem de uma necessidade das sociedades atuais, 

onde a estrutura familiar, por vezes, não permite dar resposta às carências 

dos mais idosos. No entanto, as políticas de apoio social têm convergido para 

que esse apoio se faça sem recurso à institucionalização. O documento que 

estabelece a estratégia nacional para o envelhecimento ativo e saudável vem 

de encontro a essa convergência, preconizando cada vez mais a domiciliação 

dos cuidados através de uma cooperação ativa entre a saúde, autarquias e 

outros setores da sociedade. Promove-se assim, serviços e cuidados que 

facilitem a continuidade do idoso na sua residência, bem como estratégias de 

intervenção que tenham em consideração as redes sociais locais e os serviços 

disponíveis na comunidade (Varela et al., 2016). 

São os cuidadores formais que poderão dar resposta a este apoio social no 

domicílio dos mais idosos. Tratam-se de pessoas que, ao contrário dos 

cuidadores informais, são remuneradas na prestação de cuidados. São 

profissionais com conhecimento na área e com uma relação formal a um 

sistema de serviços, que podem ser entidades com ou sem fins lucrativos, 

organizações ligadas ou não ao Estado. E dado que a permanência do idoso 

na sua residência se configura de enorme importância, sendo algo que 

interfere não só na vida social, na manutenção da saúde e saúde mental, 

assim como na qualidade de vida, a prestação de cuidados no domicílio vem 

permitir que os mais idosos e vulneráveis sejam assistidos no seu lar, com 

todos os benefícios que isso acarreta. 

1.4.1 Formação e Competências do Cuidador Formal 

A competência, além de uma aprendizagem antecipada, implica também a 

necessidade de perceção empírica para resolver problemas específicos, por 

forma a dar resposta a situações de imprevisibilidade (Mestrinho, 2002). 

No desempenho da prestação de cuidados é fundamental que o cuidador 

formal possua a capacidade de identificar as necessidades dos idosos, 
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atendendo à especificidade de cada ser, englobando a sua atividade no 

contexto individual e familiar da cada utente. Pois todo o processo de 

prestação de cuidados será complexo e dinâmico, marcado por variações nas 

necessidades e sentimentos quer dos idosos quer dos cuidadores. 

De acordo com Chiavenato (1999), a formação é um meio para 

desenvolver as capacidades dos colaboradores, de maneira, a que se tornem 

mais produtivos, criativos e inovadores, a fim de contribuírem de forma mais 

eficiente para os objetivos organizacionais. Para Paulos (2010), a formação é 

compreendida como o método pelo qual a pessoa é instruída para executar 

as tarefas caraterísticas da função que ocupa. Logo, o desempenho do 

cuidador encontra-se relacionado não só com as aptidões pessoais e recursos 

como também com a formação que este. 

No entanto, a realidade formativa dos cuidadores formais é distinta de país 

para país. Nos Estados Unidos é requerido um mínimo de 72 horas de 

formação, 430 horas na Austrália, 75 semanas de preparação na Dinamarca 

e três anos de treino para cuidadores certificados no Japão (OECD/European 

Commision, 2013). 

No contexto português a formação dos cuidadores pode ser ministrada em 

escolas secundárias, em entidades privadas ou em instituições particulares 

de solidariedade social e nos Centros de Formação Profissional do Instituto 

de Emprego e Formação Profissional que se inserem nos programas da 

aprendizagem. Porém, a legislação quanto ao nível de qualificação destes 

profissionais tem sido pouco clara. A Portaria nº 1041/2010, publicada em 

Diário da República, define o curso profissional de técnico auxiliar de saúde 

que se enquadra na família profissional de tecnologias da saúde e integra-se 

na área de educação e formação de saúde. Apresenta um plano de estudos 

com um total de 3100 horas divididas por 3 componentes de formação: a 

componente de formação sociocultural, a componente de formação científica 

e a componente de formação técnica. No entanto, não apresenta a 

especificidade necessária para o SAD. 
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1.5 MODELO TEÓRICO DE NOLA PENDER 

Ao longo dos últimos séculos a conceptualização teórica de Enfermagem 

sofreu influência de diferentes paradigmas (Melo, 2020). Noção bastante 

presente ao analisarmos os diferentes modelos e teorias que surgiram com 

as diferentes escolas de pensamento durante o desenvolvimento de 

Enfermagem enquanto disciplina, e que nos permitiram compreender a forma 

de olhar para a pessoa (Melo et al., 2018).  

A compreensão e a forma de olhar a saúde foi igualmente alterada. Surgiu 

assim uma definição multidimensional em que as dimensões económica, 

cultural e ambiental demonstram uma clara influência ao nível da saúde. A 

promoção da saúde surge assim como uma estratégia central para a melhoria 

da mesma (Pender et al., 2015). 

Em meados do século XX e com o emergir da escola da promoção da saúde, 

a comunidade começa a “ser encarada no processo de decisão em 

Enfermagem como um elemento fundamental na construção individual do 

projeto de saúde-doença” (Melo, 2020, p. 40). A evolução do conhecimento 

em enfermagem orientou-nos assim, para uma visão cada vez mais coletiva.  

O modelo da Promoção da Saúde de Nola Pender foi pela primeira vez 

publicado em 1982, sendo posteriormente revisto em 2006, 2011 e 2015. Na 

última edição à qual se teve acesso, verificou-se a atualização que o modelo 

sofreu nos últimos anos, com a integração de bibliografia recente, com 

enfoque na saúde comunitária e no papel do enfermeiro no empoderamento 

de comunidades. 

Segundo Pender, Murdaugh e Parsons (2015), os profissionais de saúde 

reconhecendo que precisavam de mudar o contexto da promoção da saúde, 

começaram a desenvolver novas estratégias neste âmbito. O modelo revisto 

é por isso uma ferramenta para que os enfermeiros expandam a promoção 

da saúde a diferentes populações, baseados na evidência (Pender et al., 

2015). 
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De acordo com as autoras, a promoção da saúde deixou de ser uma meta, 

configurando-se, atualmente, 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 (Pender et al., 2015). A promoção da saúde é a “arte e 

a ciência” de direcionar as pessoas para a mudança de estilos de vida, 

considerando uma combinação de aspetos educacionais e de suporte que lhes 

permitam atingir a saúde, ou por outras palavras, um “estado positivo de 

bem-estar”. (Pender et al., 2015) 

A Educação e Promoção da Saúde inclui as várias dimensões da pessoa na 

sua interação com o ambiente e valoriza a influência das características e 

experiências pessoais na conduta comportamental. A compreensão do meio 

sociocultural, físico, político, institucional e legislativo revelam-se fulcrais 

para a promoção da saúde não só a nível individual, mas também ao nível da 

comunidade (Pender et al., 2015). O modelo conceptual (Figura 1) tenta 

esquematizar a complexidade das interações entre as pessoas enquanto 

seres multidimensionais e os diferentes ambientes em que estas se inserem.   
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Figura 1 - Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender Fonte: Health Promotion in Nursing Practice 7ª Edição2 

 

O empoderamento comunitário é uma conceção, que desde os anos 80 do 

século XX, tem vindo a ser objeto de vários estudos (Melo, 2020).  

Segundo Pender, Murdaugh e Parson (2015), o empoderamento 

comunitário é um processo no qual pessoas e comunidade são capacitadas 

para atuarem na sua própria vida e no ambiente envolvente. Empoderar 

significa elevar o agente capacitado (comunidade) a um nível de total 

independência do agente capacitador (enfermeiro), pelo que a capacitação é 

uma fase importante do empoderamento comunitário, centrada no 

 
2 Pender publicou a primeira versão do modelo na década de 90. Desde então, o modelo tem 

vindo a ser revisto, sendo o mais recente o que se encontra publicado na sétima edição do 

livro Health Promotion in Nursing Practice, 2015. 
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desenvolvimento de competências individuais (Melo, 2020). Para tal a 

comunidade é chamada a ter uma participação ativa em todo o processo. A 

participação 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 membros da comunidade, de forma que estes assumam 

o controlo de fatores que determinam a sua saúde. Para tal, as autoras 

defendem o ‘despertar’ da comunidade como estratégia de promoção 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, p.288). 

O empoderamento que resulta das sinergias geradas na comunidade, 

através da integração do conhecimento científico e de estratégias 

comunitárias, conduzindo a ganhos na saúde de toda a comunidade (Pender 

et al., 2015). 

2 CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA 

Os dois estágios enquadrados no do 4º Curso de Mestrado em Enfermagem 

em Associação foram realizados na Unidade de Cuidados na Comunidade 

[UCC] Mons Cicus. Esta unidade encontra-se na área geográfica de 

abrangência da Administração Regional de Saúde [ARS] do Algarve. 
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A ARS Algarve é considerada uma pessoa coletiva de direito público, 

integrada na administração indireta do Estado, dotada de personalidade 

jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Enquanto 

instituição com responsabilidades na administração das políticas de saúde, 

incorpora nos seus serviços centrais os Departamentos de Saúde Pública, 

Estudos e Planeamento, Contratualização, Gestão e Administração Geral, 

Recursos Humanos e ainda os Gabinetes de Instalações e Equipamentos, 

além da Coordenação Regional da Intervenção nos Comportamentos Aditivos 

e nas Dependências. Tem como serviços desconcentrados, os agrupamentos 

de centros de saúde [ACeS], que contempla três Agrupamentos de Centros 

de Saúde, o ACeS Algarve I – Central, ACeS Algarve II – Barlavento e o ACeS 

Algarve III – Sotavento. 

A área de influência do ACeS Algarve II – Barlavento, corresponde aos 

concelhos de Aljezur, Lagoa, Lagos, Monchique, Portimão, Silves e Vila do 

Bispo. Incluído neste ACeS encontram-se quatro Unidades de Saúde Familiar 

[USF], sete Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados [UCSP], sete 

UCC ́s, uma Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados [URAP], uma 

Unidade de Saúde Pública [USP] e uma Equipa Comunitária de Suporte de 

Cuidados Paliativos [ECSCP]. No mesmo edifício onde se encontra fisicamente 

sedeada a UCC, onde decorreu o estágio, existe também uma UCSP. 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE ONDE 

DECORRERAM OS ESTÁGIOS 

A UCC é uma unidade funcional, à qual compete, de acordo com o disposto 

no artigo 3º do Despacho nº10143/2009 de 16 de abril, prestar cuidados de 

saúde e apoio social, de âmbito domiciliário e comunitário, às pessoas, 

famílias e grupos mais vulneráveis em situação de maior risco ou dependência 

física e funcional ou doença que necessite acompanhamento próximo, 

atuando na educação para a saúde, na integração em redes de apoio à família 

e na implementação de unidades móveis de intervenção. Esta linha de 

atuação encontra-se em estreita ligação com o Plano Nacional de Saúde 

[PNS] - Extensão 2020, que devido à situação pandémica que o país tem 
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vindo a assistir, foram prorrogados os seus objetivos e Orientações 

Estratégicas para o ano de 2021, de acordo com Despacho n.º 4834/2021. 

A unidade onde decorreu o estágio procura contribuir para a melhoria do 

estado de saúde da população da área geográfica de intervenção, visando a 

obtenção de ganhos em saúde e cooperando de direto modo para o 

cumprimento da missão do ACeS Algarve. De acordo com Bilhete de 

Identidade dos Cuidados de Saúde Primários, a UCC abrange 5222 utentes, 

dos quais 58,52% são idosos. A estrutura etária dos utentes abrangidos 

encontra-se representado no gráfico 1. O gráfico 2 indica a distribuição 

desses utentes pelas três freguesias que compõem o concelho, a que, por 

motivos de proteção de dados, passarão a ser designadas por Freguesia A, B 

e C. 

 

 

 
Gráfico 1 - Pirâmide Etária referente aos utentes 
abrangidos pela UCC. Fonte: BI-CSP. Consultado a 1 de 
abril de 2021. 

 Gráfico 2 – Utentes abrangidos pela UCC, por 
freguesia. Fonte: BI-CSP. Consultado a 1 de abril de 
2021. 
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No que diz respeito aos recursos humanos, esta unidade conta em 

permanência com três enfermeiras, uma assistente operacional e uma 

assistente técnica. Em regime de contratualização de horas existe um 

conjunto de outros profissionais que vão dando resposta às necessidades 

identificadas na população abrangida (médico, fisioterapeuta, nutricionista, 

psicóloga). Contudo, a falta de recursos humanos influência fortemente a 

capacidade de resposta desta unidade face às necessidades da população. 

A UCC onde decorreram os estágios, desenvolve a sua atividade de acordo 

com a carteira de contratualizações efetuada no âmbito do Plano Nacional de 

Saúde e no Plano Local de Saúde. Esta contratualização consiste numa 

ferramenta dos cuidados de saúde primários e retrata um compromisso social 

em prol do utente, famílias e comunidades. Esta contratualização visa a 

melhoria contínua do desempenho dos cuidados prestados, fomentando o 

empenhamento não só dos profissionais de saúde, mas também dos utentes. 

De acordo com o relatório do biénio 2020/2021, da Administração Central 

para os Sistemas de Saúde: 

“O modelo conceptual em vigor nos cuidados de 
saúde primários retira o foco da negociação de 

indicadores e metas, recentrando-o na prossecução 
dos resultados em saúde, alcançados num 

contexto de boas práticas assistenciais e de 
gestão dos percursos integrados em 

saúde...”(Administração central do Sistema de 
Saúde, 2020) 

Desta forma, a UCC em questão traçou como problemas em 2019 as 1) 

Doenças Cerebro-Vasculares; 2) Saúde Mental e 3) Doenças dos Dentes e 

Gengivas. Sendo estas as áreas de atuação que se encontravam em vigor à 

data dos estágios. 

Embora o tema da gestão medicamentosa possa ser transversal aos três 

problemas identificados, é na área das doenças cerebro-vasculares que uma 

má gestão medicamentosa poderá ter efeitos nocivos de maior impacto. 

Assim, este projeto enquadrou-se de forma transversal em três dos quatro 

objetivos delineados pela UCC para as o problema das doenças cerebro-
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vasculares (ANEXO I), contribuindo para alcançar os indicadores pretendidos 

e por sua vez, ganhos em saúde. 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO DO CONCELHO ONDE 

SE REALIZOU O ESTUDO 

Os serviços de apoio domiciliário são prestados no âmbito dos 

“estabelecimentos destinados à prestação de serviços aos idosos residentes 

numa comunidade, com vista à sua permanência no seu meio familiar e 

social”. Estes serviços são facultados por “equipas que prestam ajuda 

doméstica no domicílio dos utentes quando estes, por razões de doença, 

deficiência ou outras, não possam assegurar, temporariamente ou 

permanentemente, as atividades da vida diária” (Decreto-Lei n.o 133-A/97, 

1997). 

A perspetivação dos cuidados domiciliários, além de se ajustar às 

necessidades dos utentes/famílias e cuidadores, representa um enorme 

desafio e responsabilidade para as instituições, quer seja na implementação 

de estratégias de intervenção comunitária, quer na mobilização de respostas 

concretas que satisfaçam as necessidades especificas da população. 

O concelho conta três equipas que prestam o Serviço de Apoio Domiciliário, 

doravante designadas por SAD1, SAD2 e SAD3. A primeira, anexa a um 

Centro de Dia conta com 6 funcionários: uma cozinheira, três cuidadoras 

formais, uma animadora e uma diretora técnica (estas duas últimas com 

tempo de afetação parcial). Dão resposta a um total de 12 utentes, que 

corresponde à capacidade máxima de resposta desta instituição. A SAD2 

situa-se numa outra freguesia, possuindo 18 elementos que dão resposta a 

40 utentes (capacidade máxima). A SAD3 que se encontra na sede de 

concelho, conta com 15 elementos que dão resposta não só ao Lar de Idosos 

como também ao SAD, esta comporta no máximo 30 utentes. 

 



| Gestão Medicamentosa no Idoso: Conhecimento e práticas dos Cuidadores Formais num concelho do 
interior da Região Sul de Portugal 

 

 
dez-21 | Página 35 

3 METODOLOGIA DO PLANEAMENTO EM SAÚDE 

O planeamento foi um conceito primitivamente empregue pela economia, 

tendo depois sido aplicado em diversos setores sociais. A OMS foi o principal 

fomentador da aplicação do planeamento em saúde, incentivando em 1978 

na Conferencia de Alma–Ata, que os vários governos aperfeiçoassem as suas 

estruturas administrativas, aplicando em todos os níveis métodos de gestão 

apropriados para planear e pôr em prática cuidados de saúde primários. 

(Emílio Imperatori & Giraldes, 1982). 

O planeamento em saúde é definido por Imperatori e Giraldes como “a 

racionalização do uso de recursos com vista a atingir os objetivos fixados, em 

ordem à redução dos problemas de saúde considerados como prioritários, e 

implicando a coordenação de esforços provenientes dos vários setores 

socioeconómicos” (1992, p.23), sendo um problema de saúde, para António 

Tavares, um “estado de saúde julgado deficiente pelo individuo, pelo médico 

ou pela coletividade” (1990, p.51). 

O planeamento em saúde é um instrumento fundamental de gestão uma 

vez que há escassez de recursos, pelo que tem de ser feita uma gestão eficaz 

dos mesmos, o que torna necessário intervir na causa dos problemas para 

que os mesmos não voltem a surgir no futuro. É essencial definir prioridades 

de intervenção por não ser possível intervir em todos os problemas de saúde, 

evitando intervenções isoladas sem conhecimento do que os outros setores 

administrativos têm planeado nessas áreas (intervenções 

multissectoriais/parcerias). 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, 

1992b). 

Para a concretização de um plano, programa ou projeto em saúde é 

necessário passar por um processo constituído por etapas: diagnóstico da 

situação, determinação de prioridades, fixação de objetivos, seleção de 

estratégias, preparação operacional e finalmente a avaliação. Sendo que, a 
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omissão ou negação de qualquer uma delas poderá conduzir-nos a uma má 

prestação de cuidados (Tavares, 1990). 

Uma vez que o planeamento em saúde é um processo contínuo e dinâmico, 

as suas etapas encontram-se interligadas e não devem ser dadas como 

concluídas. É possível que surja informação nova ao longo do processo, o que 

obrigue à reformulação das etapas anteriores. Assim, mesmo após a 

avaliação podemos ser forçados a voltar ao diagnóstico de situação mediante 

alterações na situação (Imperatori & Giraldes, 1992a). 

 

3.1 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

No planeamento, o diagnóstico da situação é o primeiro passo, a harmonia 

entre o diagnóstico e as necessidades determinam se o plano é pertinente, e 

somente quando esta fase está concluída é que pode ser implementada 

(Emilio Imperatori & Giraldes, 1982). 

Para a DGS o diagnóstico de situação “tem como intuito traçar o perfil de 

saúde de uma população, identificar e priorizar os problemas e necessidades 

de saúde dessa população, bem como clarificar as intervenções prioritárias 

conducentes a ganhos potenciais em saúde” (Portugal, Nunes, & Andrade, 

2016:6), para isto temos que elaborar o diagnóstico de situação baseando-

nos nos indicadores de saúde, sendo o diagnóstico de situação basilar para a 

correta elaboração de um plano de saúde. Só com uma correta caracterização 

do estado de saúde da população, será possível aferir as suas necessidades 

e consequentemente contribuir para uma melhoria efetiva na saúde da 

mesma (Portugal et al., 2016). 

O diagnóstico mede o estado de saúde da população tornando-se um 

instrumento utilizado para pôr em prática as políticas de saúde, eleição de 

prioridades, organização de atividades e acompanhamento e avaliação dos 

resultados num processo de planeamento (Emilio Imperatori & Giraldes, 

1982). 
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O diagnóstico deve ser um processo rápido (não deve ultrapassar os 4-6 

meses) permitindo a ação em tempo útil, mas ao mesmo tempo deve ser 

conciso e profundo 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 (Emilio Imperatori & Giraldes, 

1982). 

Para António Tavares o diagnóstico deve ser “suficientemente alargado, 

suficientemente aprofundado, sucinto, suficientemente rápido e deve 

corresponder às necessidades do próprio processo de planeamento da saúde” 

(1990, p.53). Para tal, o diagnóstico depende da quantidade e qualidade da 

informação obtida, tornando-se fundamentais os sistemas de informação de 

modo que os dados obtidos sejam fiáveis, recentes e adequados. Nesse 

sentido para recolher e processar informação é fundamental a utilização de 

métodos quantitativos, como as estatísticas (indicadores) e nos casos em que 

não temos disponíveis dados quantitativos atuais e verazes, devemos utilizar 

técnicas semiquantitativas, que não requerem elevados graus de 

especialização nem elevados recursos temporais e materiais. Por exemplo 

Pinault citado em Imperatori e Giraldes agrupa estas técnicas em inquéritos, 

reflexões individuais, interações de grupo e combinações (impressão de uma 

comunidade)(Emilio Imperatori & Giraldes, 1982). 

Segundo Tavares a organização de um diagnóstico de situação possui 

diversos pontos elementares que devem ser considerados. É necessária uma 

adequada preparação por ser oneroso, 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 realizar o 

diagnóstico  (1990). 

3.1.1 Caracterização Geodemográfica e socioeconómica do concelho onde se 

realizou o estudo 
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Para a caracterização geodemográfica e socioeconómica do concelho foram 

utilizados diferentes indicadores. Estes possuem o benefício de caracterizar 

algo, mostrando o desempenho de um conjunto de processos intrincados, 

revelando tendências e evoluções ao longo do tempo. 

No que se refere aos indicadores de saúde estes são uma medida simples 

do estado de saúde da população (Bonita et al., 2006). Indicadores de saúde 

são medidas precisas que refletem, indiretamente, informação significativa 

sobre as diferentes dimensões da saúde e dos fatores que a determinam, 

permitindo desta forma uma melhor compreensão da realidade consolidando 

estratégias de gestão e/ou atuação. 

Neste projeto foram utilizados indicadores que permitiram refletir aspetos 

sociais relevantes do concelho e correlacioná-los com os descritos na 

literatura acerca da temática deste trabalho. 

3.1.2 Área Geográfica do Concelho onde se realizou o estudo 

É um município com 5077 habitantes e uma área de 395,30 Km2, o que 

corresponde a uma densidade populacional de 13 habitantes/Km2 (PORDATA, 

2020). A disposição populacional é do tipo disperso, com apenas um polo de 

dimensão razoável, a sede de concelho que concentra grande parte da 

população. Os restantes habitantes do concelho distribuem-se pelas outras 

duas freguesias. 

3.1.3 Caracterização populacional do Concelho 

É um concelho com uma estrutura populacional envelhecida, que se reflete 

num gráfico do tipo de pirâmide invertida (gráfico 3). Tal se deve, em grande 

parte, à migração dos jovens em procura de emprego como consequência da 

fraca densidade empresarial existente. Esta migração dos jovens tem como 

repercussão o segundo maior índice de envelhecimento da região algarvia, 

que se situa nos 319,7 (PORDATA, 2020). Tratando-se de uma população 
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envelhecida, esta encontra-se sujeita a todos os processos referidos acima 

neste trabalho, sendo a gestão medicamentosa um deles. 

 
Gráfico 3 - População residente do sexo, estimativas a 31 de Dezembro: total e por 
grupo etário. Fontes de Dados: INE - Estimativas Anuais da População Residente. 
Última atualização: 2020-06-15. Fonte: elaboração própria 

 

O nível de escolaridade da população do concelho encontra-se resumido 

na Tabela I, onde se observa ainda um número significativo de habitantes 

com baixo nível de escolaridade ou até mesmo ausente. O analfabetismo é 

homogéneo entre os géneros e, de acordo com os censos de 2011, o número 

de analfabetos era de 682, correspondendo a 12,8% da população do 

concelho  

Na caracterização da população portuguesa face à Literacia em Saúde, 

verifica-se a correlação existente entre o nível de escolaridade e a Literacia 

em Saúde. Para graus de escolaridade superiores, os níveis de Literacia em 

Saúde tendem a ser mais elevados (Pedro, 2018). 

Tabela I - População residente com 15 e mais anos segundo os Censos: total e por nível de escolaridade 
completo mais elevado. 

Nível de 

escolaridade 

Sem nível de 

escolaridade 
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Superior 

Nº de 

habitantes 
1088 1825 517 829 778 366 

Fonte de Dados: INE - X, XII, XIV e XV Recenseamentos Gerais da População. Fonte: PORDATA. Última 
atualização: 2015-06-26 
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3.1.4 Caracterização económica do concelho 

A atividade económica do concelho centra-se essencialmente na 

Silvicultura e Pecuária e ao entrosamento destas atividades com as indústrias 

de transformação de madeiras e alimentares. No entanto, a indústria 

extrativa assume também um papel significativo no concelho, sendo a 

extração de pedra a atividade mais importante. As indústrias alimentares são 

diversas (transformação de carnes, destilação de medronho, etc.), sendo que 

estas são constituídas por microempresas, dispersas geograficamente. 

Assim, o mais correto é afirmar que o principal sector empresarial é o 

conjunto das atividades agroalimentares e floresta-madeiras, embora o 

comércio, isoladamente, seja o mais importante. 

Torna-se evidente que a dinâmica industrial do concelho encontra-se 

estreitamente relacionada com a existência de recursos naturais existentes 

na região. 

Segundo Pedro (2018), são as pessoas com baixos rendimentos e com 

dificuldades em pagar as contas que tendem a ter níveis de literacia em saúde 

mais baixos. 

A Tabela II indica o ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de 

outrem por atividade económica. 

Tabela II - Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem: total e por sector de atividade 
económica. 

Setores de atividade económica 

Agricultura, 
produção animal, 

caça, sivicultura e 

pesca 

Indústria, 

construção, 

energia e água 

Indústrias 

transformadoras 
Construção Serviços 

722,9 974,8 1 014,7 658,6 858,4 

Fonte de Dados: GEP/MTSSS (até 2009) | GEE/MEc (2010 a 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (a partir de 2013) - 
Quadros de Pessoal. Fonte: PORDATA. Última atualização: 2020-10-09 

3.1.5 População Alvo e Amostra 
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De acordo com Fortin, uma população é definida como “uma coleção de 

elementos ou de sujeitos que partilham características comuns, definidas por 

um conjunto de critérios” (1999, p.202). É necessário aclarar objetivamente 

a população a estudar e os seus elementos constituintes. Ainda segundo o 

autor referido acima, “uma população particular que é submetida a um estudo 

é chamada população alvo. A população alvo é constituída pelos elementos 

que satisfazem os critérios de seleção definidos antecipadamente e para os 

quais o investigador deseja fazer generalizações.” (Fortin, 1999, p.202). 

A população era constituida pelos cuidadores dos três SAD a operarem no 

concelho onde decorreu o estudo, 48 no total. Porém, procedeu-se a uma 

amostra intencional visto que, devido à situação pandémica que o país 

atravessava, uma das instituições ficou em isolamento devido a um surto de 

SarsCov-2. A amostra contou com um total 18 participantes no 

preenchimento do inquérito inicial. 

3.1.6 Técnica e Instrumento de Recolha de Dados 

O instrumento de recolha de dados deve ter em conta os objetivos do 

estudo e o tipo de questões. Desta forma, a escolha recaiu para a utilização 

de um inquérito em forma de questionário, que facilita a análise dos dados, 

analisar os conteúdos a abordar e permite a confidencialidade e anonimato. 

Fortin (1999, p.249), considera que o questionário “é um instrumento de 

medida que traduz os objetivos de um estudo com variáveis mensuráveis. 

Ajuda a organizar, a normalizar e a controlar os dados, de tal forma que as 

informações procuradas possam ser colhidas de uma maneira rigorosa”. 

Para avaliar o conhecimento dos cuidadores formais acerca dos 

medicamentos, foi aplicado um questionário (Apêndice I). O questionário 

apresentava na sua constituição, uma primeira parte referente aos dados 

pessoais, nomeadamente idade, sexo e escolaridade (pergunta 1, 2 e 3). Uma 

segunda parte referente à dimensão formativa em contexto laboral (pergunta 

4 a 10). Da pergunta 11 até à pergunta 21 abordou-se a dimensão do 

conhecimento e práticas referentes à medicação. 
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Os questionários foram preenchidos pelos inquiridos após uma breve 

exposição do que é pretendido com o estudo e a anuência do participante 

através do preenchimento do consentimento informado, apresentado como 

no Apêndice II. 

Foi realizada uma reunião com cada uma das técnicas das SAD com o 

propósito de efetuar uma análise SWOT de forma a identificar necessidades, 

recursos e pertinência. As reuniões serviram igualmente como estratégia de 

motivação e divulgação do projeto de intervenção comunitária. 

3.1.7 Considerações éticas 

Ao longo todas as fases do processo do planeamento em saúde, é 

necessário ter em consideração um conjunto de aspetos éticos e legais.  

Previamente à fase de colheita de dados, foram assegurados integralmente 

os aspetos ético-deontológicos. Foi realizado o Pedido de parecer à Comissão 

de Ética do Instituto Politécnico de Beja sobre o projeto de intervenção 

comunitária em questão (apêndice II) cujo parecer, identificado com o nº 

21/2021, foi positivo. Foi feito o pedido de autorização para aplicação dos 

instrumentos de colheita de dados e posterior desenvolvimento do projeto de 

intervenção comunitário às Coordenadoras das Instituições de Serviço de 

Apoio Domiciliário, que deram o seu parecer positivo. 

Durante o processo de preenchimento dos instrumentos de recolha de 

dados, foi assegurado que cada participante assinava previamente o 

consentimento informado, livre e esclarecido, após ter sido explicado a 

consistência do estudo, garantido o esclarecimento de todas as dúvidas. Foi 

reforçado que o preenchimento dos questionários era de participação 

voluntaria, sendo um ato totalmente livre e não havendo qualquer prejuízo 

para o individuo se não quisesse participar, podendo desistir a qualquer 

momento do preenchimento do mesmo. Foi ainda referido que todas as 

respostas eram confidenciais e anónimas servindo apenas para tratamento 

estatístico. Toda a colheita e tratamento de dados foi realizada de forma 

anónima e teve-se o cuidado de manter o consentimento informado separado 
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dos instrumentos de recolha de dados a fim de não haver qualquer 

possibilidade de identificação da pessoa. O tratamento dos dados foi feito 

usando códigos de forma a nunca identificar a pessoa. Os resultados obtidos 

apenas foram apresentados em contexto académico e têm autorização para 

divulgação e publicação. 

3.1.8 Apresentação dos dados obtidos 

Para melhor caracterização da amostra, e com o objetivo principal de 

avaliar os conhecimentos e práticas dos cuidadores formais do SAD A e SAD 

B acerca da gestão medicamentosa formais dos idosos, procedeu-se à análise 

descritiva dos dados recolhidos. 

A população foi composta na sua totalidade por mulheres, 24 no total 

(100%), adultas, com idade compreendida entre os 51 e os 60 anos (gráfico 

4), na sua maioria (29%). Grande parte (72,2%) são cuidadoras há mais de 

5 anos (Tabela III). 

 

Tabela III - Tempo de exercício na prestação de 
cuidados. 

 
   

 Tempo de exercício de funções como 
cuidadora formal 

 

  n %  

 Menos de 1 ano 7 38,9%  

 1 a 2 anos 0 0%  

 3 a 5 anos 4 22,2%  

 Mais de 5 anos 13 72,2%  
     

Fonte - Elaboração própria Gráfico 4 - intervalo de Idades 
Fonte – Excel® 

 

 

No que diz respeito às habilitações literárias, e embora a maioria (44,4%) 

das cuidadoras possuísse o 3º ciclo (até ao 9º ano ou equivalente), as 
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habilitações variam entre o 1º ciclo (até à 4ª classe) até ao Ensino Superior 

(Gráfico 5). 

 

No que diz respeito às perceções individuais acerca da importância da 

formação em contexto laboral e as práticas executadas pelas cuidadoras 

formais do SAD, salienta-se o fato de todas as inquiridas considerarem 

importante a formação em contexto de trabalho e que esta influência a 

prestação dos cuidados. Contudo, 16,7% não tinha recebido formação inicial 

em contexto de trabalho na área da prestação de cuidados (gráfico 6). A 

formação contínua é frequentada pela maioria das prestadoras de cuidados 

(77,8%), mas 44,4% fê-lo há um ou mais anos. Cerca de metade (44,4%) 

das inquiridas respondeu que o tema da gestão medicamentosa foi abordado 

numa das formações. 
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Fonte – Excel® 
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Gráfico 6 - Recebeu formação formal inicial em 
contexto de trabalho na área da prestação de 
cuidados? 
Fonte - Excel® 

 

 

Gráfico 7 - Há quanto tempo realizou a última 
formação contínua na área de prestação de cuidados? 
Fonte - Excel® 

 

Metade das prestadoras formais inquiridas prepara medicação aos utentes 

a quem prestam cuidados, e quando o fazem, 33,3% fá-lo diariamente e no 

domicílio do utente. Praticamente todas as cuidadoras têm noção da 

existência de uma folha de registos que contenham informações acerca da 

prescrição médica. Porém, a perceção que as inquiridas possuem em relação 

à informação contida nessa folha não é uniforme. 

No gráfico 8 verifica-se que particamente todas as inquiridas refere ser 

cumpridora das indicações que constam nas prescrições médicas. No entanto, 

44,4% das cuidadoras não consiga relacionar o medicamento que preparam 

e o efeito ao qual ele se destina (gráfico 9). 
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Gráfico 8 - Na preparação dos medicamentos segue 
sempre “à risca” as indicações da prescrição médica 
(guia de tratamento) 

Fonte – Excel® 

 

 
Gráfico 9 - Consegue relacionar cada medicamento 
e o efeito para o qual ele se destina? 
Fonte – Excel® 

 

Os gráficos 10 e 11 que incidem na verificação da validade e dosagem do 

medicamento, respetivamente, pode-se analisar que a validade é verificada 

sempre por 94,4% das cuidadoras e apenas 5,6% refere fazê-lo raramente, 

e 61% das inquiridas verifica sempre se a dosagem da embalagem 

corresponde à dosagem que o utente tem de tomar, sendo que 22% o fazem 

ocasionalmente, 5,6% raramente o fazem e 11% nunca fazem essa 

confirmação. 

 

 
Gráfico 10 - Quando prepara a medicação tem por hábito 
ver a validade dos medicamentos? 
Fonte – Excel® 

 

 
Gráfico 11 - Quando prepara a medicação tem por 
hábito verificar se a dosagem escrita na 
embalagem corresponde à dose do medicamento 
que o utente tem que fazer? 
Fonte – Excel® 

 

Os efeitos secundários dos medicamentos são lidos sempre pela maioria 

das inquiridas (gráfico 12). O conteúdo da embalagem é confirmado sempre 

com a respetiva embalagem por 66% das inquiridas, 5,6% confirmam apenas 
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ocasionalmente, 11% fazem-no raramente e 16,7% nunca confirmam 

(gráfico 12). 

 
Gráfico 12 - Costuma ler os efeitos secundários da 
medicação que prepara? 
Fonte – Excel® 

 

 
Gráfico 13 - Quando prepara a medicação tem por 
hábito confirmar se o conteúdo que está dentro da 
embalagem corresponde ao nome que consta nessa 
embalagem? 
Fonte – Excel® 

 

O que os dados nos mostraram foi que a grande maioria das cuidadoras 

apresentavam deficits, quer nos conhecimentos quer nas boas práticas 

relacionadas com a gestão medicamentosa dos idosos. Tal fato vai de 

encontro ao descrito num estudo realizado por Bjoerg O Simonsen no qual se 

demonstra que existe um conhecimento sobre a medicação insuficiente por 

parte dos cuidadores, representando um risco acrescido para a segurança dos 

utentes (Simonsen et al., 2011).  Num outro estudo, realizado por Kavanagh, 

onde se analisa os fatores que contribuem para o erro medicamentoso, sendo 

a falta de conhecimento acerca da medicação um dos principais (2017). 

Verificou-se que a grande maioria das cuidadoras recebeu formação em 

contexto laboral, embora não tenha sido abordado o tema da medicação em 

mais de metade das formações (gráfico 14). Pode-se, desta forma, relacionar 

o deficit de conhecimento e as práticas menos corretas no uso do 

medicamento com a falta de formação. Tal fato é comprovado por Batista 

que afirma que o grau de eficiência do cuidador profissional está relacionado 

com o tipo de formação que recebeu (Oscalices et al., 2019). 
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Gráfico 14 - Foi abordado o tema da gestão medicamentosa em 
alguma as formações? 
Fonte – Excel® 

Aronson (2009), num estudo realizado por acerca do erro medicamentoso, 

elucida como o erro acontece e como se pode evitar. Este autor aponta a falta 

de conhecimento acerca da medicação como uns dos principais fatores 

contributivos para o erro medicamentoso. 

O que os dados recolhidos nos revelam é que existe um deficit de 

conhecimento acerca da medicação e as práticas menos adequadas. São 

fatores que podem comprometer a segurança dos idosos. Porém, os 

resultados e conclusões do questionário não poderão ser extrapolados para 

outros contextos visto que se trata de um questionário de elaboração própria 

e sem validação científica. O questionário foi precedido de um pré teste para 

averiguar a necessidade de modificar algum aspeto de forma que este fosse 

de fácil preenchimento. 

A perspetiva das Diretoras Técnicas dos SAD foi observada de acordo com 

a análises SWOT o que permitiu identificar pontos fortes e pontos fracos 

assim como oportunidades e ameaças com o propósito de potencializar as 

forças, minimizar as fraquezas, enfrentar as ameaças e aproveitar as 

oportunidades. A análise extraída das questões colocadas resumem-se no 

esquema da figura 2. É de sublinhar a o testemunho de uma das Diretoras 

Técnicas, visto que além de elemento coordenador daquela instituição 

acumula ela própria a função de cuidadora. Trata-se assim de uma perspetiva 

que quem lida de perto com a realidades dos idosos daquela região. 
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Figura 2 - Análise swot resultante da entrevista com as diretoras técnicas. 
Fonte: elaboração própria 

3.1.9 Problemas Identificados 

Valorizando o exibido ao longo do trabalho e com base na análise dos 

dados, foi possível identificar um conjunto de problemas ligados ao baixo 

conhecimento acerca dos medicamentos e a lacuna existente entre o 

problema da gestão medicamentosa dos idosos e a pouca resposta que as 

instituições proporcionam aos seus utentes na área do auxílio ao regime 

medicamentoso. 

A identificação das necessidades sentidas e expostas pelos cidadãos de 

uma comunidade são importantes, não só no diagnóstico, mas também, na 

fase de escolha das prioridades e no momento da organização das atividades 

(formulação de estratégias e programação) (Imperatori & Giraldes, 1992b). 

Seguindo o pensamento destes autores, “as necessidades reais são 

aquelas que são determinadas pelos técnicos com as limitações próprias do 

conhecimento da realidade” e tendo em conta esta “versão científica 

complementa-se com a noção de necessidades de saúde sentidas pela 

população” (Imperatori & Giraldes, 1992, p.45). 
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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 corresponder as necessidades reais. As não 

expressas são as que advêm da análise do investigador e constituem-se 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 opiniões a fim de se incrementar a recetividade aos 

conteúdos que iremos propor (Imperatori & Giraldes, 1992b). 

3.2 DETERMINAÇÃO DE PRIORIDADES 

A etapa seguinte foi selecionar os problemas mais importantes naquele 

dado momento e estabelecer quais os prioritários. Foram então identificados 

os seguintes problemas. 

• O conhecimento deficitário acerca do medicamento; 

• A relação entre a falta de informação dos elementos que prestam o 

SAD e a capacidade de estes auxiliarem a gestão medicamentosa dos 

utentes; 

• A ligação entre a pobre/ausente gestão medicamentosa dos utentes 

e a falta de acompanhamento de informação ao longo do tempo; 

• A relação entre a má gestão medicamentosa e os possíveis efeitos 

adversos; 

Nesta fase será efetivada a hierarquização dos problemas, os quais devem 

ser comparáveis para possibilitar a sua seleção (Imperatori & Giraldes, 

1992b). A determinação de prioridades permite refletir sobre os problemas 

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, 1992b). 
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Para a realização da seleção de prioridades deve-se 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, 1992b).  

Como referido acima, a magnitude do problema em estudo neste projeto 

é a totalidade de funcionários que prestam cuidados de apoio domiciliário, 

não tendo sido possível analisar a transcendência do problema por falta de 

dados disponíveis que nos permitissem faze-lo. Quanto a vulnerabilidade, 

esta fica patente tendo em conta o grupo etário a que se destina o projeto, 

pois, conforme apresentado ao longo do trabalho, os idosos são um grupo 

populacional que requer, na sua maioria, de uma atenção adequada por parte 

da restante comunidade.  

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 sistematicamente comparado com todos 

os outros. A ordenação final resulta do número de vezes que o problema em 

causa foi escolhido (Tavares, 1990c). Na Tabela IV está representado a 

determinação de prioridades deste projeto através da técnica de Comparação 

por Pares. 
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Tabela IV - Determinação de prioridades de acordo com a técnica de comparação de Pares 

Problema 

1 2 3 4 

O conhecimento 
deficitário 
acerca do 

medicamento 

A relação entre a 
falta de informação 
dos elementos que 
prestam o SAD e a 

capacidade de estes 
auxiliarem a gestão 
medicamentosa dos 

utentes 

A ligação entre a 
pobre/ausente gestão 
medicamentosa dos 
utentes e a falta de 

acompanhamento de 
informação ao longo 

do tempo 

A relação entre a 
má gestão 

medicamentosa e 
os possíveis 

efeitos adversos 

1-2 x    
1-3 x    
1-4 x    
2-3  x   
2-4    x 
3-4    x 

Pontuação 3 1 0 2 
Fonte: Elaboração própria 

Considerando que os problemas se interligam, foi decidido que será 

importante intervir no âmbito de dois dos problemas identificados – déficit no 

conhecimento acerca do medicamento e relação entre a má gestão 

medicamentosa e possíveis efeitos adversos. 

3.3 DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

Realizado o diagnóstico da situação e definidos os problemas prioritários, 

haverá que se proceder à fixação dos objetivos a atingir em relação a cada 

um desses problemas num determinado período de tempo (Emilio Imperatori 

& Giraldes, 1982). 

  Para António Tavares “os objetivos correspondem aos resultados visados 

em termos de saúde que se pretende para a população-alvo, pela 

implementação dos projetos, constitutivos dos programas que no seu 

conjunto, formam os planos” (1990, p.113). 

 Imperatori e Giraldes defendem que esta etapa “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” (1992, p.77).  
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Nesta etapa, devemos ter em conta quatro aspetos fulcrais: a seleção dos 

indicadores 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 

condições continuem as mesmas; a fixação de objetivos que queremos atingir 

a médio prazo, sendo 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”(Imperatori & Giraldes, 1992, p.80). 

Para concluir, os objetivos operacionais ou metas são “o enunciado de um 

resultado desejável e tecnicamente exequível das atividades dos serviços de 

saúde, traduzido em termos de indicadores de atividade” (Imperatori & 

Giraldes, 1992, p.80). 

Na elaboração dos objetivos, pressupõe-se que estes devem ser 

pertinentes, precisos, realizáveis e mensuráveis. Devem ser tidos em conta 

outros elementos, tais como a natureza da situação, os critérios de sucesso 

e fracasso, a população alvo do projeto, área e o tempo em que se pretende 

atingir os objetivos propostos (Tavares, 1990). 

 O objetivo geral do projeto, atribui-se a uma situação que se pretende 

atingir, mas é formulado de maneira genérica. Os objetivos específicos 

particularizam aspetos dessa situação (Tavares, 1990). 

A fase de fixação de objetivos é fundamental num planeamento em saúde, 

“quem não sabe para onde quer ir não chega a lado nenhum” (Tavares, 1990, 

p.136). 

Com o intuito de alcançar o objetivo geral, foram formulados objetivos 

específicos, e, para cada um deles foram traçados objetivos operacionais/ 

metas, os quais apresentamos na tabela cinco.  

Os objetivos operacionais ou metas são “o enunciado de um resultado 

desejável e tecnicamente exequível das atividades dos serviços de saúde, 
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traduzido em termos de indicadores de atividade” (Imperatori & Giraldes, 

1992, p.80).  

Objetivo Geral 

• Contribuir para o empoderamento dos cuidadores formais das SAD a 

operar num Concelho da região Sul de Portugal no apoio à gestão 

medicamentosa dos idosos. 

Objetivos Específicos 

• Promover um ciclo formativo no âmbito do papel dos cuidadores 
formais na gestão medicamentosa do idoso; 

• Promover a realização de workshop sobre estratégias de gestão 
medicamentosa; 

• Aumentar o nível de conhecimento dos cuidadores formais sobre a 
interpretação das prescrições médicas; 

• Promover o aumento da literacia dos cuidadores formais em relação 
às bulas, princípios ativos e efeitos secundários mais comuns. 

 

Tabela V - Objetivos específico e metas. 

Objetivos específicos Metas 

Promover a realização de 

workshop sobre estratégias 

de gestão medicamentosa. 

• Realizar atividade durante o mês de julho 

relacionadas com a gestão medicamentosa: 

workshop, com a participação de pelo menos 

80%da população alvo 

Promover um ciclo formativo 

no âmbito do papel dos 
cuidadores formais na gestão 

medicamentosa do idoso 

• Que pelo menos 80% da população alvo assista 

participe nas sessões de educação para a saúde. 

• Que 70% dos cuidadores formais participantes 

consigam identificar 3 problemas relacionados com 

a má gestão medicamentosa; 

Aumentar o nível de 

conhecimento dos cuidadores 

formais sobre a interpretação 
das prescrições médicas 

• Que pelo menos 70% dos cuidadores sejam capazes 
de interpretar corretamente uma prescrição médica 

quanto ao princípio ativo, posologia e horas da toma 

do medicamento. 

• Criar um elo de ligação pelo menos com um dos 

cuidadores para dar continuidade ao projeto. 

Promover o aumento da 
literacia dos cuidadores 

formais em relação às bulas, 

princípios ativos e efeitos 

secundários mais comuns 

• Que pelo menos 70% dos cuidadores sejam capazes 

de identificar na bula o princípio ativo; o nome 

comercial; posologia e a data de validade de dois 

medicamentos diferentes  

Fonte: Elaboração própria. 
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3.4 SELEÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

A seleção de estratégias é a quarta etapa do processo de planeamento em 

saúde. Nesta etapa pretende-se definir qual é o processo mais adequado para 

minimizar os problemas de saúde prioritários.  

Imperatori e Giraldes definem estratégias de saúde como “o conjunto 

coerente de técnicas específicas organizadas com o fim de alcançar um 

determinado objetivo, reduzindo, assim, um ou mais problemas de saúde” 

(1992, p.87). 

As estratégias desenvolvidas deverão permitir atingir o objetivo definido 

de empoderar os cuidadores formais para um melhor conhecimento acerca 

das prescrições médicas e conhecimento do medicamento, prevenindo erros 

na preparação da medicação, e capacitar os cuidadores formais para que 

prestem auxílio aos utentes na gestão medicamentosa. 

No atual 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, local de 

trabalho e população em geral, assim como a incorporação de fatores 

ambientais, sociais e económicos, revelam-se fundamentais para o sucesso 

da promoção da saúde (Pender et al., 2015). 

Com bases nas anteriores premissas, as estratégias delineadas para o 

atual projeto são as seguintes: 

• Estabelecimento de parcerias; 

• Trabalho em equipa; 

• Envolvimento dos órgãos de gestão e diretoras técnicas das 

instituições em estudo; 

• Educação para a saúde; 

• Empowerment individual e de grupo. 
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Segundo Pender, Murdaugh & Parsons, as questões de saúde atuais 

tendem 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 seriam possíveis (2015). 

Devemos igualmente, considerar uma visão holística dos cuidadores 

formais. Como seres biopsicossociais, a influência das práticas do grupo 

poderá constituir uma estratégia para promover o empoderamento coletivo 

(Direção Geral de Saúde, 2015). 

O empoderamento é essencial na promoção da saúde. Este é um processo 

através do qual a pessoa, grupos e comunidade trabalham em conjunto para 

obter o controlo a 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). 

Ainda para esta autora, os programas de promoção da saúde que envolvam 

ativamente a população-alvo são mais eficazes. A participação nas várias 

fases do projeto desde a conceção até à implementação e posterior avaliação 

demonstraram ser promotoras de um desenvolvimento positivo. 

3.4.1 Pertinência, vantagens e desvantagens de cada estratégia 

A tabela seguinte esquematiza as estratégias escolhidas, as suas 

vantagens, desvantagens e dificuldades.  

Tabela VI - Pertinência, Vantagens e Inconvenientes de cada estratégia. 

Estratégias Pertinência Vantagens Dificuldades 

Estabelecimento 
de Parcerias 

Colaboração entre 

parceiros 

Divulgar os resultados 
obtidos no diagnóstico 

de situação.  

Apresentação do 

projeto  

Debate de atividades a 
implementar 

Divulgação do projeto 

Futuras iniciativas 

Falta de 

disponibilidade 

dos parceiros  
Gestão de 

horários 

Trabalho em 

Equipa 

Maior eficácia no 

planeamento e 

desenvolvimento do 

projeto  

Diferentes visões e 

opiniões 

Maior criatividade 

Resolução de 
problemas 

Dificuldades na 

comunicação 

Gestão de 

horários 
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Envolvimento dos 

colaboradores 
das Instituições 

em estudo 

Participação de todos 
os colaboradores 

Maximizar o apoio 

para a implementação 
do projeto 

Co-aprendizagem 

Baixa adesão  

Adequação dos 

conteúdos à 
população para a 

qual se apresenta  

Educação para a 

Saúde 

Capacitar a população 

alvo para 
corelacionarem a boa 

gestão medicamentosa 

assim como o bom 

conhecimento acerca 
do medicamento com 

os benefícios para a 

saúde. 

Passível de ser 

replicado 

Ganhos em saúde 

Promover a literacia 
em saúde da 

comunidade 

Baixa adesão  

Dificuldades na 

comunicação 

Baixa motivação 
da população alvo 

Fonte: Elaboração própria. 

3.4.2 Intervenientes do Projeto 

A tabela seguinte resume os intervenientes do projeto. 

Tabela VII - Elementos constituintes das equipas de gestão e execução do projeto. 

Gestor do Projeto 

Mestrando João André 

Equipa de Gestão do Projeto 

Enfermeira Coordenadora da UCC 

Enfermeira Supervisora do estágio 

Equipa de Execução do Projeto 

Mestrando João André 

Enfermeira Coordenadora X 

Enfermeiras da Equipa da UCC 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Tabela VIII - Stakeholders 

Stakeholders 

Enfermeira Coordenadora da UCC 

Enfermeiras da UCC 

Diretoras Técnicas das Instituições em estudo 

Cuidadoras formais das Instituições 

Farmácia local 

Autarquia 

Juntas de Freguesia 

Jornal Local 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

. 

3.4.3 Estrutura de gestão do Projeto 
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De forma a mapear conceitos e componentes elementares do projeto e 

conseguir uma visão essencial do mesmo, recorremos ao Work Breakdown 

Structure [WBS]. A apresentamos assim uma proposta de estratégia mais 

dirigida (Emilio Imperatori & Giraldes, 1982).
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Figura 3 - 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. Coordenadora UCC

•Enfermeiras da UCC

•Diretoras Técnicas das 
Instituições em estudo

•Cuidadoras formais das 
Instituições

•Restantes colaboradores das 
Instituições

•Autarquia

•Juntas de Freguesia

Desenho

Identificar a população alvo

Reunir com os stakeholders
para apresentar a proposta de 

projeto

Caracterizar a população-alvo 
através da aplicação dos 

questionários

Identificar os deficits de 
conhecimento acerca da 

prescrição/medicação (que 
possam comprometer a boa 
gestão medicamentosa dos 

utentes)

Identificar os recursos 
necessários

Implementação

Divulgar o projeto pela população 
alvo e comunidade

Envolver os cuidadores formais

Reunir com as Diretoras Técnicas

•Calendarizar as sessões de 
educação para a saúde

•Definir as atividades a desenvolver

Realização de sessões de EpS

Workshop

Avaliação

Avaliar a adesão às sessões de EpS

Avaliar a adesão ao Workshop

Avaliar as aprendizagens 
desenvolvidas pela população-alvo

Avaliar o projeto
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3.4.4 Cálculo dos Custos das Estratégias 

É fundamental calcular os custos das estratégias e ter em conta que as 

estimativas dos custos devem abranger, despesas de capital, ou seja 

despesas referentes a bens de longa duração, por exemplo despesas 

relacionadas com equipamentos e veículos automóveis, as despesas 

correntes, despesas relacionadas com a obtenção de bens de curta duração, 

fotocopias, canetas, algodão, entre outras e não esquecer as despesas de 

encargos gerais, como a eletricidade, água, etc. (Emilio Imperatori & 

Giraldes, 1982). 

No quadro seguinte encontram-se delineado um orçamento elaborado por 

nós, como forma de identificar os recursos financeiros previsivelmente 

necessários á execução do nosso projeto.  

Tabela IX - Custos das estratégias. 

  

Atividades de 

dia 17 e 

Workshop 

Atividades de 

dia 18 e 

Workshop 

Atividade de 

dia 25 e 

Workshop 

Recursos 

Humanos 

Tempo do Enfermeiro 

8€/hora 
5h 5h   3h 

Transporte 
Combustível 

0,4€/Km 
80Km 80Km   80Km 

Encargos Gerais Eletricidade e Água 8€ 8€ 8€ 

Imagem e 

Marketing 

Cartazes 

4€/uni 
5 5 5 

Publicidade na Rádio 

50€ 
0,33 0,33 0,2 

Resma Folhas A4 

4€/uni 
0,33 0,33 0,4 

Canetas 

4€/uni 
0,33 0,33 0,4 

Material 

Informático / 

Multimédia 

Fotocópias 

0,05€/uni 
100 100 100 

Computador 

600€/uni 
0,33 0,33 0,2 

Impressora 

50€/uni 
0,33 0,33 0,2 

Toner 

50€/uni 
0,33 0,33 0,2 

Videoprojector 

600€/uni 
0,33 0,33 0,2 

  553,14€ 553,14€ 537,14€  

  1643,42€  

Fonte: Elaboração própria. 
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3.5 PREPARAÇÃO OPERACIONAL 

Para a execução adequada de um projeto deve-se realizar uma 

programação ou preparação operacional. Nesta fase são definidas as várias 

atividades que constituem o projeto. Estas devem ir ao encontro das metas 

estabelecidas, não devendo ser propostas atividades que fujam ou não visem 

o atingir dos objetivos previamente propostos no planeamento (Tavares, 

1990). 

As atividades propostas na fase de programação devem estar 

parametrizadas de forma 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).  

Para Imperatori e Giraldes, a preparação da execução é uma etapa 

independente dentro da estrutura do planeamento, já para António Tavares 

é a segunda parte da programação, embora neste aspeto estrutural não 

exista similitude, na sua essência estes três autores descrevem esta etapa 

de maneira muito similar. Nesta fase descreve-se de forma detalhada as 

atividades que foram propostas na programação, basicamente define-se os 

resultados que queremos atingir com a elaboração do projeto, elabora-se 

uma lista de atividades a realizar precisando como cada uma delas deve ser 

executada, descrevendo os recursos necessários ao longo do tempo 

estabelecendo para isto um calendário de execução das mesmas (Emilio 

Imperatori & Giraldes, 1982). 

3.5.1 Intervenções e atividades 

A utilização incorreta dos medicamentos é reconhecida como um problema 

de saúde pública, o qual carece de uma intervenção comunitária persistente 

e eficaz. Tendo em conta os problemas apresentados, relativos ao mau uso 

dos medicamentos e tendo conhecimento da população alvo deste projeto, 

será essencial aplicar um questionário, com o objetivo de avaliar os 
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conhecimentos que os cuidadores formais possuem sobre os medicamentos, 

previamente à realização das atividades do projeto. 

Para uma melhor caracterização da população alvo foi realizado um pré 

teste. A aplicação deste pré teste pretendeu-se apurar os níveis de 

conhecimento acerca do medicamento, assim como identificar as principais 

lacunas que possam dificultar os cuidadores na gestão medicamentosa dos 

utentes. Porém, ressalva-se que o pré teste é de elaboração própria, não 

validado cientificamente, pelo que os dados são para utilização própria não 

podendo ser extrapolados para outras realidades. 

O inquérito foi realizado seguindo orientações da Enf. Patrícia Carneiro e 

da Professora Isaura Serra, e foi sustentado em questionários relacionados 

com o conhecimento acerca dos medicamentos, já existentes na literatura. 

A investigação aplicada a seres humanos pode, por vezes, causar danos 

aos direitos e liberdades da pessoa. A aplicação do inquérito será feita tendo 

em conta os princípios éticos intrínsecos. 

Para o desenvolvimento de qualquer trabalho de investigação e 

intervenção é necessário ter em conta as questões éticas que lhe estão 

inerentes, estas estão presentes em todas as fazes do processo. Entre os 

preceitos fundamentais a ter em conta devem considerar-se “a relevância do 

estudo, a validade científica, o recrutamento e seleção da amostra, a relação 

risco-benefício, a revisão ética independente, a garantia do respeito dos 

direitos dos participantes.” (Nunes, 2020, p.5). 

De acordo com as orientações em vigor lançadas pelo International Council 

of Nurses, a investigação em enfermagem deve reger-se por 6 princípios 

éticos: beneficência, avaliação da maleficência, fidelidade, justiça, veracidade 

e confidencialidade (Nunes, 2020). 

Desta forma, tendo sempre presente “o primado do ser humano”, será 

solicitado aos envolvidos no projeto a assinatura de consentimento informado 

livre e esclarecido (Apêndice III) para participação no mesmo, sendo que no 

caso dos alunos envolvidos, por serem menores, este deve ser assinado pelos 
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alunos e pelos respetivos encarregados de educação, respeitando o disposto 

na Lei n.º 21/2014 Artº 7º alínea a) (Assembleia da República, 2014). 

Desde 2014 que todo o estudo clínico “... é obrigatoriamente precedida de 

parecer favorável da CEC, a emitir no prazo de 30 dias, sem o qual o estudo 

não pode ser realizado.” (Assembleia da República, 2014, p.9). Desta forma 

para proceder ao desenvolvimento e implementação do presente projeto 

procedeu-se ao pedido de autorização à comissão de ética do Instituto 

Politécnico de Beja (Apêndice III) 
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Tabela X - Especificação das atividades a desenvolver. 

Atividade Quem Quando Onde Como Para quê 

Reunião com 

a Enfermeira 

Coordenadora 

da UCC 

Enfª. 

Coordenadora 

pela UCC 

Abril 

2021 

Instalações 

da UCC 

Apresentação da equipa responsável pelo projeto; 

Apresentação do projeto e da sua pertinência englobado nos 

programas locais de saúde como prioritária; 

Objetivação dos possíveis ganhos em saúde para a comunidade; 
Pedido de autorização formal para o desenvolvimento do projeto 

no âmbito de atuação da UCC; 

Pedido de colaboração com a UCC no desenvolvimento do projeto, 

nomeadamente no desenvolvimento de parcerias com as restantes 
entidades; 

Identificação de um profissional para dar continuidade ao projeto 

no futuro. 

 

Proceder ao 
pedido formal de 

autorização para 

implementação do 

projeto e 
discussão do 

mesmo. 

Reunião com 

as Técnicas 

Responsáveis 
pelo SAD 

Exma. Sra. 

Técnica da SAD 

– A 

Exma. Sra. 
Técnica da SAD 

- B 

Abril 

2021 
Zoom 

Apresentação da equipa responsável pelo projeto; 
Apresentação do projeto e sua pertinência utilizando a estrutura 

analítica de projeto (internacionalmente conhecida como Work 

Breakdown Structure – WBS); 

Apresentação dos possíveis ganhos em saúde; 
Pedido de parceria para divulgação do projeto nas instalações dos 

Centros Dia; 

Pedido de parceria para a disponibilização de material audiovisual. 

Estabelecer 
parceria com as 

instituições para 

divulgação do 

projeto e possível 
disponibilização de 

material 

audiovisual. 

Reunião com 

os 

Presidentes 
das Juntas de 

Freguesia e 

Câmara 

Municipal 

Ex Sr. 
Presidente da 

Junta de 

Freguesia A 

Ex. Sr. 
Presidente da 

Junta de 

Freguesia de B 

Ex Sr. 
Presidente da 

Câmara 

Abril 
2021 

Zoom 

Apresentação da equipa responsável pelo projeto; 

Apresentação do projeto e sua pertinência utilizando a estrutura 

analítica de projeto (internacionalmente conhecida como Work 

Breakdown Structure – WBS); 
Apresentação dos possíveis ganhos em saúde para a população; 

Pedido de parceria para divulgação do projeto nas instalações das 

Juntas de Freguesia; 

Pedido de parceria para a disponibilização de material audiovisual. 

Estabelecer 

parceria com as 

instituições para 

divulgação do 
projeto e possível 

disponibilização de 

material 

audiovisual. 

Reunião com 
a Rádio local  

Srª I.M. 
(locutora da 

rádio) 

Abril 
2021 

Zoom 

Apresentação da equipa responsável pelo projeto; 

Apresentação do projeto e sua pertinência utilizando a estrutura 
analítica de projeto (internacionalmente conhecida como Work 

Breakdown Structure – WBS); 

Apresentação dos possíveis ganhos em saúde para a população; 

Divulgação do 

projeto/informação 
abrangendo um 

elevado número 

da população. 
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Pedido de parceria para divulgação do projeto e alguns conselhos 
de saúde relacionadas com o uso do medicamento na rubrica da 

locutora 

 
Atividade Quem Quando Onde Como Para quê 

Reunião com 
a Responsável 

pelo grupo da 

Academia 

Sénior 

Drª A – Assistente 

Social 
 Zoom 

Apresentação da equipa responsável pelo projeto; 

Apresentação do projeto e sua pertinência utilizando a 
estrutura analítica de projeto (internacionalmente conhecida 

como Work Breakdown Structure – WBS); 

Apresentação dos possíveis ganhos em saúde para a 

população; 

Divulgação do 

projeto/informação. 

Reunião com 

os 

intervenientes 
para balanço 

do projeto e 

futuras 

iniciativas  

Enfª. 

Coordenadora da 
UCC; 

Exma. Sra. 

Técnica da SAD – 

A 

Julho 

2021 

Instalações 

da UCC 

Dar a conhecer os resultados obtidos com a intervenção; 

Fazer mostra da importância de projetos que atuem na 

prevenção do erro medicamentoso decorrente de uma gestão 
ineficaz; 

Estabelecer um plano de ação a longo prazo para dar 

continuidade ao projeto no futuro identificando claramente os 

intervenientes. 
Deixar contributos para posteriores intervenções. 

Discutir com os 

intervenientes a 

experiência 

desenvolvida ao 
longo do projeto, 

aferir contributos e 

deixar delineado a 

manutenção do 
projeto a longo 

prazo. 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela XI - Especificação das Sessões de Educação a desenvolvidas. 

Atividade Quem Quando Onde Como Para quê 

Sessão de 

educação: 

“Interpretaçã

o da 
prescrição” 

(Plano de 

sessão - 

apêndice V) 

Cuidadoras 
Formais 

17 de 
junho 2021 

10h00 

Centro de 
Dia da 

localidade A 

Apresentação da equipa responsável pelo projeto e 
apresentação do projeto em si 

Pertinência da temática com enquadramento 

estatístico e epidemiológico da mesma; 

Esclarecimento acerca da informação contida numa 
prescrição médica; 

Apresentação das diferentes formas de prescrição 

ainda vigentes; 

Avaliação dos conhecimentos adquiridos e 
esclarecimento de dúvidas.  

Sensibilizar as cuidadoras 

formais para a prevenção do 

erro medicamentoso decorrente 
da má gestão medicamentosa. 

Promover a intervenção ativa 

das cuidadoras formais na 

problemática 

Sessão de 

educação: 

“Medicamento 
– Princípios 

Ativos vs. 

Nome 

Comercial” 
(Plano de 

sessão - 

apêndice V) 

Cuidadoras 

Formais 

17 de 

junho 2021 

14h00 

Centro de 

Dia da 

localidade A 

Pertinência da temática com enquadramento 

estatístico e epidemiológico da mesma; 

Esclarecimento acerca dos diferentes nomes 
comerciais possíveis para um mesmo princípio 

ativo; 

Esclarecimento acerca das diferentes dosagens 

comercializadas para o mesmo 
medicamento/princípio ativo; 

Avaliação dos conhecimentos adquiridos e 

esclarecimento de dúvidas. 

Sensibilizar as cuidadoras 
formais para os nomes 

comerciais diferentes possíveis 

de um mesmo princípio ativo. 

Elucidar acerca das 
consequências do erro 

medicamentoso. 

Sessão de 
educação: 

“Validade e 

Armazename
nto” 

(Plano de 

sessão em 
apêndice VI) 

Cuidadoras 

Formais 

18 de 

junho 2021 

10h00 

Centro de 

Dia da 

localidade B 

Apresentação da equipa responsável pelo projeto e 

apresentação do projeto em si 
Pertinência da temática com enquadramento 

estatístico e epidemiológico da mesma; 

O papel das cuidadoras formais na gestão 

medicamentosa dos idosos; 
Avaliação dos conhecimentos adquiridos e 

esclarecimento de dúvidas.  

Sensibilizar as cuidadoras 

formais para a prevenção do 
erro medicamentoso decorrente 

da má gestão medicamentosa. 

Promover a intervenção ativa 

das cuidadoras formais na 
problemática 

Sessão de 

educação: 
“Efeitos 

Secundários” 

Cuidadoras 
Formais 

18 de 

junho 2021 
14h00 

Centro de 

Dia da 
localidade A 

Apresentação da equipa responsável pelo projeto e 

apresentação do projeto em si 

Pertinência da temática com enquadramento 
estatístico e epidemiológico da mesma; 

O papel das cuidadoras formais na gestão 

medicamentosa dos idosos; 

Sensibilizar as cuidadoras 

formais para a prevenção do 
erro medicamentoso decorrente 

da má gestão medicamentosa. 
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(Plano de 
sessão - 

apêndice VII) 

Avaliação dos conhecimentos adquiridos e 
esclarecimento de dúvidas.  

Promover a intervenção ativa 
das cuidadoras formais na 

problemática 

Sessão de 

educação: 
“Interpretaçã

o da 

prescrição” 

(Plano de 
sessão -

apêndice IV) 

Grupo de 
cidadãos 

da 

Academia 

Sénior 

25 de 

junho 2021 
Paróquia 

Apresentação da equipa responsável pelo projeto e 

apresentação do projeto em si 
Pertinência da temática com enquadramento 

estatístico e epidemiológico da mesma; 

O papel dos grupos de cidadãos na gestão 

medicamentosa dos idosos; 
Avaliação dos conhecimentos adquiridos e 

esclarecimento de dúvidas.  

Sensibilizar os cidadãos para a 
prevenção do erro 

medicamentoso decorrente da 

má gestão medicamentosa. 

Promover a intervenção ativa 
dos cidadãos na problemática 



| Gestão Medicamentosa no Idoso: Conhecimento e práticas dos Cuidadores Formais num concelho do interior do Sul do País 

 

dez-21 | Página 68 
 

Atividade Quem Quando Onde Como Para quê 

 

Elaboração de 
um workshop 

– “Caixas de 

medicamentos

” 

Todos os 

formandos 

 No final 
da última 

sessão de 

Educação 

----- 

• Realização de bancas de formação prática, sendo que 

cada banca se destinou a cada uma das temáticas 

relacionadas com o as caixas dos medicamentos  

• Para a realização desta atividade foram divididas as 
formandas em 4 grupos e solicitado a cada grupo 

desenvolva as atividades relativas a cada tema da 

respetiva banca. 

• Pretende-se que, no final, as formandas sejam capazes 
de identificar os nomes comerciais, os princípios ativos, 

as datas de validade, assim como interpretar uma 

receita médica. 

Sensibilizar e dotar as 

formadas de conhecimento 
acerca das caixas de 

medicamentos e receitas 

médicas. 

  

Fonte: Elaboração própria 
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3.5.2 Cronograma de atividades 

Trata-se de uma representação gráfica da distribuição das atividades do 

projeto no tempo e permite-nos de forma ágil identificar as datas de início e 

término das atividades, assim como as durações de cada etapa. 

Tabela XII - Cronogramas das atividades. 

Atividades / Intervenções 
2021 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

Envio de pedidos à comissão de ética        

Diagnóstico da situação        

Reunião com a responsável da UCC        

Reunião com as Técnicas 

Responsáveis pelo SAD 
       

Reunião com as Juntas de Freguesia        

Reunião com a Rádio Local        

Reunião com a Responsável pelo 

grupo da Academia Sénior 
       

Estabelecimento de parcerias        

Divulgação do projeto (jornal)        

Sessões de educação para 

Cuidadores formais 
       

Sessões de educação para grupo de 

cidadãos 
       

Monitorização e avaliação do projeto        

Reunião com os intervenientes para 

balanço do projeto e futuras 

iniciativas 

       

Elaboração do relatório final        

Fonte: Elaboração própria 

3.6  SEGUIMENTO DO PROJETO 

As intervenções com a comunidade de cuidadoras formais requerem 

compromisso entre as instituições, profissionais de saúde e de todos os 
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elementos envolvidos, tendo em vista não só a promoção da saúde e a 

prevenção da doença, mas também a segurança do idoso. 

Desta forma a participação dos parceiros e das cuidadoras deve ser 

estimulada, uma vez que “o empoderamento e a participação comunitária 

andam de mãos dadas” (Pender, Murdaugh, & Parsons, 2015. p. 59). 

Dada a importância que uma boa gestão medicamentosa assume na 

qualidade de vida dos idosos, é fundamental que as boas práticas 

permaneçam presentes ao longo do tempo. Daí que seja pertinente 

providenciar o acompanhamento para perpetuar boas práticas, definindo a 

realização de momentos de reunião informais para estabelecimento do ponto 

de situação, feedback e promoção da participação e motivação dos 

intervenientes. Desta forma poderá detetar-se a necessidade de reforçar as 

intervenções realizadas assim como identificar outro tipo de lacunas que 

sejam pertinentes colmatar. 

A manutenção de programas de promoção da saúde é um desafio, pois são 

vários os fatores que influenciam a continuidade do projeto ao longo do 

tempo. O próprio projeto, fatores de implementação, agentes facilitadores e 

opositores relacionados com a população-alvo ou mesmo com fatores 

relacionados com o ambiente comunitário (Pender et al., 2015). Pelo que foi 

necessário manter uma abertura total a sugestões e possíveis restruturações. 

Pese embora os constrangimentos causados pelo período pandémico na 

implementação do projeto, foi deixado em aberto a possibilidade de retomar 

a intervenção comunitária com o objetivo de envolver todos os SAD do 

concelho e até mesmo a restante comunidade. De forma a servir de suporte 

a qualquer dúvida/necessidade das instituições foi criada na UCC uma pasta 

com toda a documentação e referências bibliográficas utilizada ao longo do 

projeto para ser consultada. Foi demonstrada também a minha interira 

dsponibilidade para a colaboração num eventual reforço das sessões de 

educação para a saúde, desempenhando a Coordenadora da UCC  o papel de 

elo de ligação. 
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3.7 MONITORIZAÇÃO / AVALIAÇÃO 

A avaliação do projeto estabelece a última etapa do planeamento em saúde 

e tem como objetivo melhorar os programas e orientar a distribuição dos 

recursos a partir das informações obtidas pela experiência. Para avaliar torna-

se necessário comparar algo com um padrão ou modelo. A avaliação deve 

focar-se em informações pertinentes, delicadas e fáceis de alcançar, para se 

compreender a eficácia das atividades realizadas (Imperatori & Giraldes, 

1992). 

O planeamento em saúde é um processo contínuo e dinâmico, onde todas 

as etapas estão interligadas. (Imperatori & Giraldes, 1992). 

A monitorização do planeamento permite controlar a execução das 

estratégias, identificando eventuais falhas que obriguem a um reajuste nas 

medidas aplicadas (Direção Geral de Sáude, 2017).  

Durante o processo de implementação do projeto, foram efetuadas várias 

monitorizações com intuito de analisar o trabalho realizado a cada momento, 

de forma a identificar aspetos que necessitavam de aperfeiçoamento ou 

mesmo alteração. 

Ainda na fase inicial, embora o projeto previsse inquirir toda a população 

de cuidadores dos três SAD, houve necessidade de se proceder a uma 

amostragem intencional, visto que uma das instituições se encontrava em 

isolamento por Covid-19. Um outro constrangimento prendeu-se com o facto 

de que embora o diagnóstico de situação tenha sido elaborado com os dados 

recolhidos dos cuidadores formais dos outros dois SAD, a avaliação foi 

realizada recorrendo às respostas das cuidadoras de apenas um dos SAD, as 

que efetivamente frequentaram todo o programa formativo. Pois, pese 

embora as várias diligências realizadas junto da Srª. Diretora Técnica de um 

dos SAD para tentar contornar este constrangimento, sensibilizando-a e 

demostrando a pertinência do tema do projeto face às necessidades 
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identificadas, a decisão foi a de abandonar o estudo antes de se implementar 

o ciclo formativo e o workshop. Tal decisão foi fundamentada no receio de 

um surto que o ciclo formativo e workshop pudessem desencadear.  Face à 

situação incontornável, não foi possível trabalhar e avaliar com a amostra 

inicialmente definida, tendo recaído a reaplicação do questionário a uma parte 

da amostra inicial. 

No planeamento, os componentes utilizados na avaliação surgem sob a 

forma de indicadores. Estes “são os dados referentes às variáveis em estudo 

disponíveis através da captação direta pelo observador” (1992, p.178). A 

maior parte dos indicadores serão taxas ou rácios os quais deverão agrupar 

as seguintes características: objetividade, sensibilidade e especificidade 

(Emilio Imperatori & Giraldes, 1982). 

Desta forma, procedeu-se à avaliação de indicadores de processo para as 

sessões de educação, e indicadores de resultado para a avaliação dos 

objetivos específicos e metas do projeto (tabela XIII).
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Tabela XIII - Indicadores de resultado e de atividade. 

Objetivos 

específicos 
Metas Indicador Fórmula de Cálculo Resultado Avaliação 

Promover a 

realização de 

workshop sobre 
estratégias de 

gestão 

medicamentosa. 

Realizar uma 

atividade prática 

relacionada com 

os conteúdos 
apresentados que 

conte com pelos 

menos 80% da 

população alvo. 

Taxa de 
participação 

𝑁º de elementos presentes 𝑛𝑜 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠ℎ𝑜𝑝

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑟 𝑛𝑜 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠ℎ𝑜𝑝
×  100 95% Atingido 

Promover um ciclo 

formativo no âmbito 

do papel dos 

cuidadores formais 
na gestão 

medicamentosa do 

idoso 

Que pelo menos 

80% da população 

alvo assista 

participe nas 
sessões de 

educação para a 

saúde. 

Taxa de 
participação 

𝑁º 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑎𝑙𝑣𝑜 𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑠𝑠õ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎çã𝑜

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙çã𝑜 𝑎𝑙𝑣𝑜
×  100 95% Atingido 

Que 70% das 
cuidadoras 

consigam 

identificar 3 

problemas ligados 
a uma má gestão 

medicamentosa. 

Taxa de 

resposta 

corretas nas 

perguntas 
efetuadas 

𝑁º 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑎𝑙𝑣𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 3
𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑢𝑚𝑎 𝑚á 𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙çã𝑜 𝑎𝑙𝑣𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎ç𝑎ã𝑜
×  100 

100% Atingido 

Aumentar o nível 

de conhecimento 

dos cuidadores 

formais sobre a 
interpretação das 

prescrições médicas 

Que pelo menos 

70% dos 
cuidadores sejam 

capazes de 

interpretar 

corretamente uma 
prescrição médica 

quanto ao 

princípio ativo, 

Taxa 

interpretações 

corretas 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎𝑚
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
×  100 

83,3% Atingido 
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posologia e horas 
da toma do 

medicamento. 

Criar um elo de 

ligação pelo 

menos com um 

dos cuidadores 
para dar 

continuidade ao 

projeto. 

 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑎çã𝑜 𝑒𝑠𝑏𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑎çã𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
×  100 100% Atingido 

Promover o 

aumento da literacia 

dos cuidadores 
formais em relação 

às bulas, princípios 

ativos e efeitos 

secundários mais 
comuns 

Que pelo menos 
70% dos 

cuidadores sejam 

capazes de 

identificar na bula 
o princípio ativo; o 

nome comercial; 

posologia e a data 

de validade de 
dois 

medicamentos 

diferentes 

Taxa de 

respostas certas 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎𝑚
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
×  100 

94,4% Atingido 

Fonte: Elaboração própria 
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As metas inicialmente propostas foram totalmente atingidas pertitindo 

dessa forma alcaçar os objetivos iniciais. Foi avaliada cada sessão de 

educação e o workshop por parte das participantes mediante o 

preenchimento de um questionario de satisfação (apêndice VIII). Essa 

avaliação serviu igualmente como resgisto de presenças e veiculo de 

sugestões para o melhoramentos das sessões seguintes.  

3.7.1 Avaliação final dos conhecimentos e práticas das cuidadoras 

Outro instrumento, que serviu para avaliar a eficácia das intervenções foi 

a aplicação da última parte do questionário (anexo I) referente a 

conhecimentos, atitudes e perceções, previamente aplicado para melhor 

conhecer a população alvo no início do projeto. Desta forma foi possível 

comparar as respostas e avaliar o impacto das intervenções 

As indicações da prescrição médica (guia de tratamento) começaram a ser 

cumpridas na totalidade (gráfico 15), o que se traduz num aumento da 

segurança do doente evitanto-se assim os erros medicamentosos. 

Antes da intervenção Depois da intervenção 

 

 

 

Gráfico 15 - Na preparação dos medicamentos segue sempre “à risca” as indicações da prescrição médica 
(guia de tratamento)? 

No gráfico 16 observa-se um aumento do número de cuidadoras capazes 

de relacionar o medicamento com o efeito para o qual ele se destina. Isto 

aconteceu porque as cuidadoras afirmaram ter alterados os seus hábitos de 

94.4%

5.6%

Sim Não

0.0%

100.0%

Sim Não
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leitura das bulas dos medicamentos procurando a informação nele contida. A 

utilização do folheto, entre outros fatores, tem uma influência positiva no 

nível de conhecimento sobre o medicamento, de acordo com Reis et al 

(2012). 

 

Gráfico 16 - Consegue relacionar cada medicamento e o efeito para o qual ele se destina? 
Excel ® 

 

No que diz respeito à validade dos medicamentos, os hábitos de verificação 

já eram regulares entre a grande maioria das cuidadoras (gráfico 17). O que 

se manteve mesmo depois das sessões de educação para a saúde. No 

entanto, no decorrer das sessões de educação foi realçada a relação entre a 

validade da medicação e a segurança de quem toma a medicação. Pois a 

segurança na utilização do medicamento exige uma estreita cooperação entre 

os profissionais de saúde e o doente / famílias través de ações transversais, 

como a cultura de segurança, a partilha do conhecimento e da informação e 

de ações dirigidas a problemas específicos, melhoramento da prestação 

segura de cuidados de saúde, de forma integrada e num processo de melhoria 

contínua da qualidade do serviço prestado. 
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Gráfico 17 - Quando prepara a medicação tem por hábito ver a validade dos medicamentos? 
Fonte: Excel ® 

Como já foi escrito acima neste relatório, a polimedicação tão caracteristica 

dos doentes crónicos, e aliada ao desaparecimento das faculdades cognitivas 

à medida que a idade avança constitui um foco de atenção aos efeitos 

secundários e interações medicamentosas por parte dos cuidadores e 

utentes. Estes partilham a pouca confiança e preocupação acerca do excesso 

de medicação, por vezes prescrita para tratar ela propria efeitos secundários 

de outros medicamentos (O’Quin et al., 2015) 

Schwartzberg (2017) num estudo acerca das estatégias de 

empoderamento dos doentes em torno da medicação, afirma que os idosos e 

utentes com doenças crónicas polimedicados merecem um cuidado redobrado 

no que diz respeito aos efeitos secundários. Serviu a implementação deste 

projeto para sensibilizar e conscencializar as cuidadoras do SAD da 

importância de ler os efeitos secundários, visto que no pós intervenção todas 

as cuidadoras passaram a ler as bulas da medicação que preparam (gráfico 

18). 
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Gráfico 18 - Costuma ler os efeitos secundários da medicação que prepara? 
Fonte: Excel ® 

Como se pode comprovar pela visualização do gráfico 19, a prática de 

confirmar o conteúdo das embalagens de medicação passou a ser, 

práticamente universal. Ficou bem patente de que a segurança dos doentes 

depende do uso seguro dos medicamentos e da vontade de implementar 

regimes de utilizac ̧ão de medicamentos à prova de erros (Simón, 2018). 

 

Gráfico 19 - Quando prepara a medicação tem por hábito confirmar se o conteúdo que está 
dentro da embalagem corresponde ao nome que consta nessa embalagem? 
Fonte: Excel ® 
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A administração de uma dose errada é apontada por alguns estudos como 

umas das pricipais causas do erro medicamentoso (Berland & Bentsen, 2017; 

Saraf et al., 2016). Na prática usual das cuidadoras do SAD, quase metade 

das inquiridas não tinha o cuidado de comparar a dose prescrita com a dose 

que o medicamento apresenta, embora a maior parte das vezes essa 

informação referente à dosagem a administrar venha reforçada na prescrição 

médica. Após a sessão de educação para a saúde onde se procurou enfatizar 

a extrema importância do pequeno gesto de confirmação da dose, verificou-

se uma clara mudança de comportemento. A comparação da dose do 

medicamento e a dose que o utente tem prescrito passou a ser prática 

recorrente (gráfico 20). 

 

 
Gráfico 20 - Quando prepara a medicação tem por hábito verificar se a dosagem escrita na 
embalagem corresponde à dose do medicamento que o utente tem que fazer?  
Fonte: Excel ® 

De referir que o grau de satisfação das participantes do ciclo formativo, 

avaliado pelo questionário que se encontra no apêndice VIII, foi de 100% 

“Muito Satisfeito” nas suas seis componentes avaliadas. 

Desde 2012 que a OMS tem procurado colocar nas agendas dos países o 

desenvolvimento de iniciativas que busquem a promoção da segurança dos 

doentes no seu domicílio através do Programa de Segurança do Doente 

(WHO, 2021). A intervenção comunitária por nós realizada foi precisamente 

de encontro aos objetivos da OMS, tendo-se verificado o impacto positivo na 
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melhoria dos conhecimentos sobre a medicação e na implementação das boas 

práticas das cuidadoras formais com evidente benefício para a segurança dos 

utentes que usufruem do SAD. 

De acordo com os resultados obtidos, considera-se portanto, que a 

promoção da formação para cuidadores formais, nomeadamente dos SAD, 

deve constituir uma prioridade atendendo à necessidade de estabelecer 

critérios de qualidade nos serviços prestados pelas instituições.  
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4 OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DECORRER DOS ESTÁGIOS 

No âmbito dos estágios na UCC, foi possível participar ativamente em 

atividades na esfera da UCC, mas fora do contexto do projeto. As 

participações nestas atividades permitiram um enriquecimento do 

conhecimento, contribuindo também para a aquisição de competências. Essas 

atividades encontram-se resumidas na tabela XIV.



| Gestão Medicamentosa no Idoso: Conhecimento e práticas dos Cuidadores Formais num concelho do interior do Sul do País 

 

dez-21 | Página 82 
 

Tabela XIV - Atividades desenvolvidas e/ou participadas. 

  

Atividade Datas Descrição da Atividade 

Projeto 
“Costas a 

Mexer” 
7 Junho 

Atividade desenvolvida em conjunto com fisioterapeutas da Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados 
Da ARS, que de forma pedagógica e com recurso a materiais informativos, incluindo jogos, folhetos, livros e um 

vídeo didático, com o objetivo de sensibilizar as crianças, os professores e os encarregados de educação para a 
importância de adoção de posturas adequadas nos diferentes contextos diários 

Rastreios 

Epidemiológic
os 

30 Abril 

 
25 Junho 

 
16 Julho 

 

A contenção da pandemia da COVID-19 no país assenta na identificação precoce, célere e eficaz, de casos de 

infeção por SARS-CoV-2, como resultado de uma estratégia de testagem programada e dirigida, complementada 
com a criação de oportunidades adicionais de testagem 

Sessão de 
Educação 

acerca da 

Pediculose 
8 junho 

Desmistificar o conceito de Pediculose; Informar sobre os principais sinais e sintomas da Pediculose; explicar as 
principais vias de transmissão da Pediculose; instruir sobre medidas a adotar para diagnosticar um caso de 

Pediculose; instruir sobre medidas a adotar no tratamento da Pediculose, relacionadas com a aplicação dos anti 

– parasitários; instruir sobre medidas a adotar no tratamento da Pediculose, relacionadas com o 
acondicionamento e higienização de roupas, brinquedos e outros objetos e incentivar a adoção de medidas 

preventivas, como estratégia de combate e erradicação da Pediculose. 

Sessão de 

Educação 

acerca 
Consumos 

17 Junho 

O contexto escolar é frequentado por uma população que, na sua esmagadora maioria, não consomem 

substâncias psicoativas, mas que têm necessidade de ser informados sobre os riscos da sua eventual utilização. 

Uma informação bem fundamentada do ponto de vista técnico e científico deve ser facultada e discutida com 
todos eles, privilegiando-se um discurso dissuasivo face ao seu uso. 

Gestão 

27 Maio 

Atividade desenvolvida no âmbito da gestão da UCC, que compreende a gestão dos cuidados, otimizando as 
respostas de enfermagem e da equipa de saúde, garantindo a segurança e qualidade das tarefas delegadas. 

Participação na contratualização da carteira de serviços da UCC, tendo como base as estratégias definidas no 

PNS. 
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Atividade Datas Descrição da Atividade 

Visitas domiciliárias de 

Enfermagem no âmbito 

da ECCI (Equipa de 
Cuidados Continuados 

Integrados) 

30 Abril 
18 Junho 

25 Junho 
30 Julho 

Participação na prestação de cuidados de saúde e de apoio social de forma continuada e 

integrada a pessoas que se encontrem em situação de dependência. Cuidados esses, centrados 

na recuperação global da pessoa, promovendo a sua autonomia e melhorando a sua 
funcionalidade, no âmbito da situação de dependência em que se encontra. 

Saúde Escolar 

21 Maio 2021 

O Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral desenha uma estratégia global de 

intervenção assente na promoção da saúde, prevenção e tratamento das doenças orais, 

desenvolve-se ao longo do ciclo de vida e nos ambientes onde as crianças e jovens vivem e 
estudam. 

Tem como objetivos:  
- Reduzir a incidência e a prevalência das doenças orais nas crianças e adolescentes,  

- Melhorar conhecimentos e comportamentos sobre saúde oral, 

Vacinação SarsCov 2 

7 Maio 2021 

A vacinação contra a COVID-19 surge como uma resposta central e de reforço, a par das 
respostas existentes, tendo como objetivo prevenir o surgimento de doença grave e das suas 

consequências, reduzindo a pressão exercida sobre o sistema de saúde. 

O Plano de Vacinação contra a COVID-19 assenta em valores de universalidade, gratuitidade, 
aceitabilidade e exequibilidade, tendo como objetivos de saúde pública: 

• salvar vidas, através da redução da mortalidade e dos internamentos e da redução dos 
surtos, sobretudo nas populações mais vulneráveis 

• preservar a resiliência do sistema de saúde, do sistema de resposta e do Estado 

Elaboração de artigo de 
Jornal (Anexo X) 

Maio 2021 

Tendo em vista que a política nacional de promoção da saúde visa o bem-estar e a qualidade de 
vida dos utentes, o desenvolvimento de um artigo de divulgação dessa política assume uma 

enorme importância para a população do concelho em particular, no sentido da elucidação sobre 
os problemas de saúde. 

Nesse sentido, o artigo de divulgação que foi realizado representou uma importante ação de 

esclarecimento acerca das boas práticas do uso do medicamento. Elaboração de Flyer 

(Anexo XI) 
Junho 2021 

Fonte: Elaboração própria 
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5 COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA 

Ambas as componentes práticas decorreram assentes nos princípios 

ético-legais evidenciando toda a responsabilidade profissional. O 

Enfermeiro Especialista sustenta a sua atividade não só no conhecimento 

adquirido, mas na procura do respeito dos direitos humanos. Assim, toda a 

praxis requer uma constante reflexão critica com o intuito de melhorar a 

qualidade dos cuidados prestados preservando sempre uma conduta 

exemplar. Foi desta forma que todo este projeto foi desenvolvido, com 

respeito pelo anonimato de todos os participantes neste estudo, e 

consideração pelo consentimento previamente expresso nessa mesma 

participação, respeitando sempre valores, crenças e costumes de cada 

pessoa, propiciando sempre o direito à autodeterminação. Perante o exposto, 

considera-se alcançada esta competência. 

No que diz respeito à melhoria contínua da qualidade, o Enfermeiro 

Especialista assume-se como elemento crucial na implementação de 

iniciativas na área da governação clínica. Todo o empenho nesta área visa 

essencialmente estabelecer metas objetivando a melhoria da qualidade dos 

cuidados prestados. Assim, desta forma, é dever do Enfermeiro Especialista 

delinear e liderar projetos na área da melhoria contínua da qualidade. No 

decorrer de todo o projeto foi proporcionado um ambiente seguro de forma 

que a todos os participantes se sentissem seguros e protegidos; feita uma 

gestão do risco de todas as atividades desenvolvidas. Este projeto permitiu o 

fortalecimento da qualidade dos serviços prestados pelas cuidadoras, pois 

cimentou e acrescentou conhecimentos. Desta forma, considera-se atingida 

esta competência. 

Em relação à gestão dos cuidados, o desenvolvimento do projeto 

necessitou de trabalho e tomadas de decisão em equipa no decorrer do 

estabelecimento de parcerias fundamentais para a execução do projeto, 

assumindo-se sempre uma atitude de liderança face às necessidades 

encontradas. Durante das sessões de educação promoveu-se sempre a 

participação ativa de todos os intervenientes com o propósito de adequar as 
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estratégias às necessidades apresentadas. Assim, considera-se alcançada 

esta competência. 

O desenvolvimento das aprendizagens profissionais ao longo deste 

projeto resultou de um enorme empenho pessoal e profissional na procura 

do crescimento do conhecimento. Para tal, contribuíram as experiências 

vividas aos longo dos estágios, assim como também toda a vertente teórica 

prévia, sendo esta última componente fundamental para que todo o projeto 

fosse elaborado. 

A Enfermagem Comunitária e Saúde Pública assenta a sua praxis centrada 

na comunidade, onde o enfermeiro especialista possui um conhecimento 

aprofundado sobre as respostas aos processos de vida e aos problemas de 

saúde da comunidade, grupos e indivíduos, assim como uma elevada 

capacidade de resposta às necessidades, proporcionando ganhos em saúde 

(Ordem Enfermeiros, 2011b, p.8667). 

5.1 COMPETÊNCIAS ESPECIFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM 

COMUNITÁRIA E DE SAÚDE PÚBLICA 

Segundo a Ordem dos Enfermeiros, o perfil de competências específicas 

do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária é definido como, o  

“conjunto de competências clínicas especializadas e corporizadas 

consoante o alvo e contexto de intervenção, na área de Enfermagem de 

Saúde Comunitária e de Saúde Pública e na área de Enfermagem de Saúde 

Familiar as quais visam dotar um contexto regulador para o reconhecimento 

das competências e informar os cidadãos com o que podem contar destes 

profissionais especializados” (2018, p.19354). 

As competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

Comunitária, na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde 

Pública passam por estabelecer, com base na metodologia do Planeamento 

em Saúde, a avaliação do estado de saúde de uma comunidade, contribuir 

para o processo de capacitação de grupos e comunidades, integrar a 
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coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na execução 

dos objetivos do Plano Nacional de Saúde, realizar e cooperar na vigilância 

epidemiológica de âmbito geodemográfico (Regulamento n.o 428/2018: 

Regulamento de Competências Específicas Do Enfermeiro Especialista Em 

Enfermagem Comunitária Na Área de Enfermagem de Saúde Comunitária e 

de Saúde Pública e Na Área de Enfermagem de Saúde Familiar, 2018). 

Foi neste contexto to que decorram os dois estágios, sendo que a 

componente teórica constituiu os alicerces de todo este processo.  

Com intuito de adquirir a competência específica ― “Estabelece, com 

base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do 

estado de saúde de uma comunidade” - ao longo do projeto foi possível 

desenvolver todas as etapas da referida metodologia. Desta forma recorreu-

se, inicialmente, ao diagnóstico de saúde relativo à população abrangida, 

assim como à recolha de informação relativa aos indicadores epidemiológicos. 

Estabelecendo-se de seguida a prioridade dos problemas identificados, tendo 

como referência o Plano Nacional de Saúde e as suas estratégias de 

implementação que assentam nos princípios orientadores prevenção e 

controlo da doença; promoção e proteção da saúde; colaboração 

intersectorial; capacitação dos cidadãos; promoção de ambientes saudáveis; 

divulgação e implementação de boas práticas, pretendeu-se obter ganhos em 

saúde. Desta forma, considera-se que a competência “Integra a 

coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na 

consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde” alcançado visto 

que o projeto foi de encontro às linhas orientadoras do PNS. 

Referente à competência “Formula objetivos e estratégias face à 

priorização das necessidades em saúde estabelecidas”, foi obtida 

através do envolvimento da equipa de enfermagem e dos elementos 

participantes do estudo na elaboração dos objetivos, de forma a estes fossem 

ambiciosos, mas atingíveis, e estratégias que otimizassem quer os recursos 

quer o aprofundar de conhecimentos e boas práticas. 

Desta forma, foi implementado o projeto de intervenção (Gestão 

Medicamentosa no Idoso: Conhecimento e práticas dos Cuidadores Formais 
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num concelho do interior do Algarve) com vista à resolução dos problemas 

identificados, mobilizando recursos disponíveis e estabelecendo parcerias 

para a execução do projeto. Considera-se, portanto, esta competência 

alcançada. 

No que diz respeito à avaliação da programas e projetos de intervenção 

com vista à resolução dos problemas identificados, foram elaborados 

questionários, quer para avaliação dos conhecimentos retidos, quer de 

satisfação. 

Considera-se atingida a competência “Contribui para o processo de 

capacitação de grupos e comunidades”, através de várias ações de 

educação realizadas, não só com a população alvo, mas também com o grupo 

de cidadãos, tendo como objetivo capacitar e aprofundar conhecimentos com 

vista aos ganhos em saúde. 

A competência “Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito 

geodemográfico” foi alcançada do meio do levantamento das necessidades 

de saúde da população, tendo sido realizada uma vigilância epidemiológica 

da população alvo. O projeto implementado foi devidamente justificado pelos 

dados recolhidos durante a pesquisa de indicadores relacionados com o da 

má gestão medicamentosa. A pesquisa sociodemográfica sobre a população 

foi também efetuada, demonstrando a vigilância epidemiológica realizada na 

área geográfica da intervenção comunitária realizada. No decorrer dos 

estágios houve oportunidade de participação ativa em diferentes programas 

onde ocorre vigilância epidemiológica, nomeadamente em atividades no 

âmbito da saúde escolar, mais especificamente sessões de educação “Costas 

a Mexer”. 

5.2 COMPETÊNCIAS DO GRAU DE MESTRE 

Para a atribuição do grau de mestre, pode ler-se no Artigo 15º do Capítulo 

III do Decreto-Lei n.º 74/2006, alterado pelo Artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 

107/2008, que este é obtido a quem demonstre: 
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Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: 

a. Sustentando-se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º 

ciclo, os desenvolva e aprofunde 

b. Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou 

aplicações originais, em muitos casos em contexto de 

investigação; 

c. Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de 

compreensão e de resolução de problemas em situações 

novas e não familiares, em contextos alargados e 

multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de 

estudo; 

Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, 

desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada 

ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades 

éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os 

condicionem; 

Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e 

raciocínios a elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, 

de uma forma clara e sem ambiguidades; 

Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de 

um modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo. 

Todo o percurso desta etapa permitiu a expansão e fortalecimento dos 

conhecimentos adquiridos no nível do 1.º ciclo, tornando atualmente esses 

mesmos conhecimentos mais específicos e mais desenvolvidos. Assim, para 

realização da investigação que culminou na implementação do projeto de 

intervenção comunitária foi imperativo o aperfeiçoamento do domínio sobre 

a utilização de bases de dados e programas informáticos delineados para 

auxílio da investigação. Igualmente, os atributos para a sustentação 

científica, nomeadamente através da revisão integrativa elaborada no 
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projeto, foram aprimorados conferindo um suporte científico robusto às 

intervenções de enfermagem desenvolvidas ao longo dos estágios. 

O trajeto desde a conceção até à implementação do projeto, não foi linear. 

Os constantes desafios de situações novas e não familiares que foram 

surgindo, fora do âmbito do projeto, necessitaram de aquisição e/ou 

aprofundamento de conhecimentos, com vista á sua resolução. Assim, ao 

longo de todo o percurso do projeto, foi necessário recorrer de forma 

constante aos conhecimentos científicos, assim como à experiência 

profissional para fundamentar todas as tomadas de decisão, as quais se 

pautaram sempre pelo cumprimento pelo Código Deontológico do Enfermeiro. 

Neste contexto, pode afirmar-se que o crescimento pessoal e profissional foi 

evidente, adquirindo-se a “capacidade para integrar conhecimentos, lidar 

com questões complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situações 

de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as 

implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções 

e desses juízos ou os condicionem” (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino 

Superior, 2016, p. 3174) 

Para a obtenção do grau de mestre, é também necessário demonstrar que 

se possui um conjunto de “competências que lhes permitam uma 

aprendizagem ao longo da vida, de um modo fundamentalmente auto-

orientado ou autónomo” (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 

2016, p. 3174) 

A aquisição de conhecimentos ocorre ao longo de toda a vida. Em cada 

momento há uma oportunidade única para aprender algo e solidificar 

conhecimentos já adquiridos. A procura de forma autónoma por aprofundar 

todas as aprendizagens deverá ser uma constante ao longo de todo o nosso 

itinerário. Desta forma, e perenta o explanado, assumimos que se alcançaram 

os requisitos necessários para a obtenção do grau de Mestre com a discussão 

pública deste relatório. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projeto de intervenção comunitária desenvolvido em contexto 

académico, teve como ponto de partida, o problema da gestão 

medicamentosa e todas consequências que uma má gestão desta acarreta. 

Uma vez que a população, cada vez mais idosa e mais dependente, recorre 

ao acompanhamento por parte de serviços como o SAD, torna-se evidente 

que a capacitação das colaboradoras destes serviços no domínio da gestão 

medicamentosa trará inevitavelmente ganhos em saúde para a população 

abrangida por esses mesmos serviços. 

Para capacitar a cuidadoras formais do SAD, foi concebida uma intervenção 

na comunidade com base na educação para a saúde. Procurou-se implicar a 

população alvo em todos os momentos do projeto desde a análise das 

necessidades, à planificação, implementação e avaliação das ações que se 

decidiu levar a cabo. Convidou-se e incentivou-se à manifestação acerca dos 

problemas com que se confrontavam e partilhou-se informações, 

conhecimentos e técnicas que lhes permitissem resolvê-los ou, pelo menos, 

atenuá-los, procurando deste modo intervir no sentido de e corrigir e 

melhorar comportamentos, práticas e estilos de vida. 

Foi com base na metodologia do planeamento em saúde que o projeto foi 

desenvolvido, seguindo num continuum dinâmico resultante de uma 

constante monitorização e avaliação na procura do aperfeiçoamento e 

otimização dos resultados. 

Numa primeira fase, a aplicação inicial dos instrumentos de recolha de 

dados permitiu avaliar conhecimentos e práticas das cuidadoras formais. A 

análises dos dados recolhidos proporcionou a identificação de lacunas, quer 

nos conhecimentos quer nas práticas realizadas pelas cuidadoras formais. 

Após estabelecer-se as prioridades dos problemas identificados, 

estabeleceram-se os objetivos e metas. As estratégias foram planeadas por 

forma a alcançar os objetivos propostos, tendo sempre em conta as 

características do publico alvo. 
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Com o objetivo de promover comportamentos promotores de saúde nas 

comunidades, obtendo ganhos em saúde, este projeto foi sustentado no 

modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender. É de acordo com este modelo 

teórico que foram planeadas as estratégias de intervenção. 

A avaliação da satisfação por parte dos participantes em relação às 

diferentes atividades planeadas foi positiva, corroborando as estratégias 

utilizadas. 

É necessário enquadrar a implementação deste projeto na conjuntura 

pandémica que o país atravessou. Sucessivos estados de emergência, 

confinamentos e medidas protetoras das populações mais suscetíveis 

limitaram grandemente a abrangência deste projeto. Também, o fato de se 

tratar um estudo descritivo, os resultados alcançados só se poderão aplicar à 

amostra estudada, carecendo de uma maior minúcia. Outra limitação foi a 

impossibilidade em avaliar se os conhecimentos adquiridos se traduziram em 

reais alterações nos comportamentos de saúde e me melhores práticas, 

devido à curta duração dos estágios. Seria pertinente, portanto, averiguar a 

médio longo prazo a necessidade de reforçar conhecimentos ou até mesmo 

promover a capacitação noutros domínios. 

Pese embora as adversidades encontradas ao longo de todo o percurso 

deste projeto, o resultado final culminou numa enorme recompensa e 

satisfação em consequência de um crescimento pessoal e profissional. Em 

grande parte, contribuiu a gratificação do impacto positivo que as 

intervenções causaram nas pessoas. 

Assim, conclui-se que este percurso foi de facto muito enriquecedor, 

havendo aprendizagens constantes, através de todas as etapas percorridas. 

Foi fascinante compreender que, no seio da comunidade, o dia a dia trouxe 

desafios e simultaneamente aprendizagens que permitiram alcançar as várias 

competências inerentes ao grau de Mestre e ao Enfermeiro Especialista, na 

área da Enfermagem Comunitária e da Saúde Pública. 
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APÊNDICE I - Questionário 
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QUESTIONÁRIO PARA CUIDADORES FORMAIS 
 

As seguintes perguntas referem-se à sua prestação de cuidados ao nível da gestão dos 

medicamentos dos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário onde presta cuidados. 

Por favor, leia atentamente cada pergunta antes de responder e assinale a sua opção com um 

X na quadricula respetiva. 

As questões apresentadas não têm associadas respostas corretas ou incorretas, pretendem 

apenas recolher o seu contributo sobre o assunto. Todas as respostas serão bem-vindas.  

 
1 -  Idade  20-30   31-40   41-50   51-60   +61  

 
2-  Sexo  Masculino    Feminino   

 
3-  Habilitações literárias  
  Sem escolaridade  
  1º Ciclo (até à 4ª classe)  
  2º Ciclo (até ao 6º ano)  
  3º Ciclo (até ao 9º ano ou equivalente)  
  Ensino Secundário (até ao 12º ano ou equivalente)  
  Ensino Superior   

 
4 – Há quanto tempo exerce a função de prestadora de cuidados? 
Menos de 1 ano   1 a 2 anos   3 a 5 anos   Mais de 5 anos   

 
5 – Considera importante a formação em contexto de trabalho? 
Sim   Não  

 
6 - Considera que a formação influencia a qualidade da prestação dos cuidados? 
Sim   Não  

 
7 – Recebeu formação formal inicial em contexto de trabalho na área de prestação 
de cuidados? 
Sim   Não  

 
8 - Frequenta formação continua em contexto de trabalho na área de prestação de 
cuidados? 
Sim   Não  

 
9 – Se respondeu sim, há quanto tempo realizou a última formação? 
Menos de 6 meses   1 ano   Mais de 1 ano  

 
10 – Se respondeu sim às perguntas 7 e/ou 8, foi abordado o tema da gestão 
medicamentosa em alguma dessas ações de formação? 
Sim   Não  
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11 – Costuma preparar a medicação dos utentes? 
Sim   Não  

 
12 – Se respondeu que sim à pergunta anterior, assinale o local onde é realizada a 
preparação da medicação 
Instituição (instalações do Serviço de Apoio Domiciliário)   Domicílio do utente  

 
13 – Se respondeu que sim à pergunta 11, prepara para quantos dias? 
Diariamente   Semanalmente   Mensalmente  

 
14 – Possuem alguma folha, ou outro tipo de registo, que contenha as informações 
referentes à prescrição médica do utente? 

 
 

15 - Se respondeu que sim à pergunta anterior, assinale que informação esse 
documento inclui: 
 Sim Não 
Nome comercial do medicamento   
Nome do princípio ativo (substância)   
Dosagem    
Horário / frequência da toma   
Duração do tratamento   
Forma de administrar    

 
16 – Na preparação dos medicamentos segue sempre “à risca” as indicações da 
prescrição médica (guia de tratamento)? 
Sim   Não  

 
15 – Consegue relacionar cada medicamento e o efeito para o qual ele se destina? 
Nunca   Raramente   Ocasionalmente   Sempre  

 
16 – Quando prepara a medicação tem por hábito ver a validade dos 
medicamentos? 
Nunca   Raramente   Ocasionalmente   Sempre  

 
17 – Costuma ler os efeitos secundários da medicação que prepara? 
Nunca   Raramente   Ocasionalmente   Sempre  

 
18- Quando prepara a medicação tem por hábito confirmar se o conteúdo que está 
dentro da embalagem corresponde ao nome que consta nessa embalagem? 
Nunca   Raramente   Ocasionalmente   Sempre  

 

Sim   Não  
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19- Quando prepara a medicação tem por hábito verificar se a dosagem escrita na 
embalagem corresponde à dose do medicamento que o utente tem que fazer? 
Nunca   Raramente   Ocasionalmente   Sempre  

 
 

Obrigado pela sua colaboração! 
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APÊNDICE II - Pedido de Parecer à Comissão de Ética do Instituto 
Politécnico de Beja e respetiva autorização 



| Gestão Medicamentosa no Idoso: Conhecimento e práticas dos Cuidadores Formais num concelho do 
interior da Região Sul de Portugal 

 

 

 
Formulário para Submissão de Pedidos de Parecer da Comissão de 

Ética 
Relativos a Estudos de Investigação 

 
 

Título do projeto: Regime Medicamentoso - Capacitação de cuidadores formais 

Identificação do(s) proponente(s) 
Nome(s): João Pedro da Palma Camacho André 
 
Filiação Institucional: Instituto Politécnico de Beja 
 

 
 
 

Justificação do estudo: 

A população mundial está a envelhecer. Atualmente, a maioria das pessoas perspetiva viver 60 

ou mais anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2050 a população mundial 

com mais de 60 anos atingirá os dois mil milhões (WHO, 2011) 

Do prisma biológico, o envelhecimento é consequência do acumulo de múltiplos danos 

moleculares e celulares ocorridos ao longo do tempo, o que conduzem a uma diminuição gradual 

das capacidades físicas e mentais assim como a um risco crescente de doenças. Essas mudanças 

não são lineares nem consistentes e estão apenas ligeiramente associadas à idade de uma 

pessoa. Pois enquanto algumas pessoas de 60 anos gozam de excelente saúde e funcionamento, 

outras da mesma idade são frágeis e dependem da ajuda (Martineau & Plard, 2018). 

Investigador responsável / orientador: 
Nome: Isaura da Conceição Cascalho Serra 
 
Número do ORCID ou CIÊNCIAVITAE do investigador responsável / orientador 
CIÊNCIAVITAE : 0714-9191-DB3D 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1225-6631 
 

https://orcid.org/0000-0002-1225-6631
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Em Portugal, e de acordo com a últimas projeções realizadas pelo Instituto Nacional de 

Estatística, entre 2018 e 2080, a população passará dos atuais 10,3 para os 8,2 milhões de 

pessoas. Porém, o número de pessoas com 65 e mais anos passará de 2,2 para os 3,0 milhões. O 

índice de envelhecimento no território nacional quase duplicará, passando de 159 para 300 

idosos por cada 100 jovens, em 2080 (Instituto Nacional de Estatística, 2020). Portugal é onde se 

vive, em média, até mais tarde, porém, “é um dos países onde se vive com pior saúde durante 

mais anos. Os estilos de vida e comportamentos de saúde continuam a ser os principais fatores 

de risco para a perda de anos de vida saudável” (Observatório Português dos Sistemas de Saúde, 

2018). 

Com o aumento da longevidade, inevitavelmente haverá um aumento da adversidade para os 

adultos mais velhos. À medida que continuamos a ultrapassar os limites da esperança medida de 

vida, a probabilidade de as pessoas experienciarem alguma adversidade aumenta 

proporcionalmente. 

As doenças crónicas degenerativas associadas ao envelhecimento tem repercussão no aumento 

do consumo de medicamentos por parte da população idosa. A continuidade do uso de 

medicamentos nesta faixa etária é elevada, com valores entre 60% a 90%, dos quais um terço 

utiliza cinco ou mais medicamentos concomitantemente. A complexidade dos planos 

terapêuticos, o deficit visual, a hipoacúsia e a degradação cognitiva tornam ainda mais intrincado 

o uso adequado dos medicamentos nesta população (Barbosa, 2009). 

Um exemplo claro da dificuldade da gestão dos medicamentos é o armazenamento destes. Nas 

visitas domiciliárias assiste-se frequentemente, a um armazenamento desordenado dos 

medicamentos e prescrições médicas desatualizadas, remédios e comprimidos fora da validade, 

o que requer uma intervenção para organizar a medicação (Kollerup et al., 2018). 

Num estudo realizado em Portugal em 2019 sobre a gestão medicamentosa e a adesão 

terapêutica, refere que apesar de 82,7% dos participantes ser o responsável pela gestão dos seus 

próprios medicamentos, 74,6% dos participantes admitiu que não sabia os nomes dos 

medicamentos e reconhecia-os apenas pela caixa (56,7%); pela cor do comprimido (12,8%); ou 

pela forma do comprimido (5,1%). O mesmo estudo revela que era bastante usual os 

participantes esquecerem-se de tomar os comprimidos. Cerca de 14,6% admitiu ter dificuldade 

com as horas da toma, assim como dificuldade com os inaladores (2,1%) (D. Gomes et al., 2019). 

Outro estudo semelhante, realizado no Egito, revelou resultados idênticos, indicando que se 

trata de um problema transcultural (Mohamed Samir El Said et al., 2020). 
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Posto isto, assume-se de extrema importância racionalizar gastos e promovendo ganhos em 

saúde fazendo uma utilização adequada dos medicamentos. 

É de extrema relevância a colaboração conjunta entres diferentes setores da sociedade com vista 

a desenvolver estratégias educacionais para promover a literacia em saúde e melhorar a gestão 

medicamentosa dos utentes idosos polimedicados no domicilio (D. Gomes et al., 2019). 

Têm surgido diferentes projetos nas áreas da solidariedade e da saúde onde se incluem: o Serviço 

de Apoio Domiciliário, que visa igualmente a permanência das pessoas idosas junto da família, 

amigos e vizinhos; a formação de recursos humanos, que tem como objetivo habilitar cuidadores 

formais, como os profissionais da área da saúde a ação social, e cuidadores informais (familiares, 

amigos ou voluntários) para uma prestação de cuidados qualificada. 

O Serviço de Apoio Domiciliário, pela sua proximidade aos utentes durante as visitas 

domiciliárias, apresenta-se como um momento oportuno para o auxílio à gestão medicamentosa 

dos idosos. 

Objetivos do estudo: 
• Avaliar os conhecimentos dos utentes, beneficiários do apoio domiciliário, acerca dos 

seus medicamentos através da escala “Conhecimento do doente sobre os seus 

medicamentos” (CPM-ES-PT);  

• Analisar as dificuldades sentidas pelas Diretoras Técnicas das instituições em estudo; 

• Avaliar os níveis de conhecimento acerca dos medicamentos dos cuidadores formais 

do Serviço de Apoio Domiciliário. 

 

Data prevista de início dos trabalhos: 
26/04/2021 

Data prevista de fim dos trabalhos: 
30/05/2021 

Data prevista de início da recolha de 
dados: 02/05/2021 

Data prevista de fim da recolha de dados: 
06/05/2021 

 

Metodologia 
Tipo de estudo: 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo de abordagem quantitativa e qualitativa.  

O primeiro momento traduz-se na recolha de indicadores sociodemográficos e epidemiológicos 

e na revisão de literatura. A revisão bibliográfica sustentou o momento seguinte que se traduziu 

na seleção de instrumentos e elaboração do questionário a aplicar aos utentes e prestadores de 

cuidados dos Serviços de Apoio Domiciliário a operar num Concelho da região Sul de Portugal e 

de reuniões com as diretoras técnicas das Instituições objetivando uma análise SWOT. 
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Os instrumentos de pesquisa são, essencialmente, constituídos por questões fechadas e a sua 

escolha teve por base quer o quadro conceptual. Propõe-se utilizar, um questionário, que para 

além de dados sociodemográficos como idade, sexo, grau de escolaridade, situação de vínculo e 

funções nas instituições em estudo, contemple questões fechadas que permitam avaliar os níveis 

de conhecimento sobre regime medicamentoso dos cuidadores formais do Serviço de Apoio 

Domiciliário; realização de uma analise SWOT identificando fraquezas, forças, ameaças e 

oportunidades  sentidas pelas diretoras técnicas das instituições em estudo; e avaliação dos 

conhecimentos dos utentes, beneficiários do apoio domiciliário, acerca dos seus medicamentos 

através da escala “Conocimiento del Paciente sobre sus Medicamentos”, na sua versão 

portuguesa (CPM-ES-PT) (Rubio et al., 2013) 

 

A aplicação e recolha dos dados ocorrerá na primeira semana de maio de 2021 e serão realizados 

todos os procedimentos de forma a cumprir a componente ética e legal da pesquisa com seres 

humanos.  

 

O tratamento dos dados dos questionários será realizado com recurso ao editor Microsoft Office 

Excel de onde se fará a análise dedutiva e esta etapa terá lugar até ao mês de maio de 2021. 

 

População e amostra/ Informantes: 

A população alvo será constituída pelos elementos que prestam cuidados no Serviço de Apoio 
Domiciliário num concelho da região Sul de Portugal. A amostra será constituída por todos os 
elementos que prestam cuidados domiciliários, aos utentes e diretoras técnicas das instituições 
em estudo, que aceitem, voluntariamente, participar no estudo. 

 
Critérios de inclusão / exclusão: 
São critérios de inclusão, em simultâneo: 

• Que exerça a função numa das instituições do Serviço de Apoio Domiciliário do concelho 

ou que seja utente desse serviço; 

• Que tenha idade igual ou superior a 18 anos; 

• Que aceite participar, voluntariamente, no estudo. 

São critérios de exclusão, todos os que contrariem os critérios de inclusão. 
 
Locais onde decorre a investigação: 
Instituições prestadoras de Serviço de Apoio Domiciliário a operar nesse mesmo concelho do 
Sul de Portugal. 
 
Instrumento(s) de Recolha de Dados (juntar exemplo, no formato que vai ser utilizado; se o 
instrumento de recolha for inquérito digital submeter respetivo link): 
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• Questionário que permite a recolha de dados sociodemográficos analisar o 
conhecimento dos cuidadores formais acerca do medicamento; (ANEXO I) 

•  Versão portuguesa da escala sobre o “Conocimiento del Paciente sobre sus 
Medicamentos” (CPM-ES-ES) (Rubio et al., 2013).   (ANEXO II) 

 
Garantia de confidencialidade: 

Os participantes serão informados sobre o objetivo da pesquisa. Será mantido o sigilo das 

identidades (todos os testemunhos narrativos são anónimos, impossibilitando a identificação 

dos participantes) esclarecendo o participante de que o mesmo será livre para aceitar ou não 

participar do estudo, sem que isso represente qualquer tipo de prejuízo para a sua pessoa ou ao 

seu tratamento. Após o seu consentimento será solicitado que assine o Termo de Consentimento 

Informado. (Anexo III) 

Os escritos serão mantidos na posse exclusiva das pesquisadoras, que se comprometem a não 

identificar, em nenhum momento da pesquisa, as organizações ou os indivíduos participantes. 

Quando necessária, a caracterização das organizações ou dos participantes deverá ser feita de 

forma a garantir que eles não sejam reconhecidos. 

Como é garantido o anonimato dos dados recolhidos? (Se aplicável, incluindo informação sobre 
a recolha, o armazenamento dos dados e o seu destino depois de concluído o estudo): 
 

Os dados das pessoas que participam do estudo serão tratados de acordo com o regulamento de 

proteção de dados pessoais e pesquisas clínicas.  Serão informados de quem é o responsável pela 

pesquisa e tratamento dos dados e da finalidade do estudo, bem como, da salvaguarda e 

proteção dos dados, o período de conservação dos mesmos e os meios para exercer os seus 

direitos de acesso, retificação, cancelamento, limitação e portabilidade pelos interessados. 

 

Em caso de descobertas acidentais ou danos para os participantes que 
procedimentos estão previstos?  
Cada participante deve ter seguro de acidentes, próprio ou da Instituição onde trabalha. Em caso 
de acidente, o participante deverá acionar contacto com a sua seguradora.  
 

 

Prevêem-se benefícios para os sujeitos da investigação? Quais? 
Os benefícios predem-se com contributo deste projeto para: 

• Uma melhor gestão do regime medicamentoso dos utentes do Serviço de Apoio 

Domiciliário, promovendo a adesão terapêutica e a redução do erro. 

• Aumentos dos níveis de Literacia em Saúde no que diz respeito à interpretação das 

guias de tratamento; 

• Aumento da capacitação na preparação dos medicamentos; 
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• Os ganhos em saúde para os utentes a quem estes cuidadores informais prestam 

cuidados. 

Existem custos de participação para os sujeitos da investigação? Quais são 
as eventuais compensações: 
Sem custos para os participantes ou para as instituições envolvidas. 
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tratamento de dados das pessoas singulares.  
 
Data: 12 abril 2021 
A/O Investigador Responsável: 
____________________________________________ 
(Assinatura) 

  



| Gestão Medicamentosa no Idoso: Conhecimento e práticas dos Cuidadores Formais num concelho do 
interior da Região Sul de Portugal 

 

 

 



| Gestão Medicamentosa no Idoso: Conhecimento e práticas dos Cuidadores Formais num concelho do 
interior da Região Sul de Portugal 

 

 

 

APÊNDICE III - Consentimento Informado 

 



| Gestão Medicamentosa no Idoso: Conhecimento e práticas dos Cuidadores Formais num concelho do 
interior da Região Sul de Portugal 

 

 

Consentimento Informado, Livre e Esclarecido 

Título do Estudo: Regime Medicamentoso – Capacitação de cuidadoras formais  

O Enfermeiro João André́ apresenta-se como estudante do Curso Mestrado em 
Enfermagem Comunitária e Saúde Pública, orientada pela Sra. Enf. Patrícia Carneiro 
coordenadora da Unidade de Cuidados na Comunidade Mons Cicus, e pela Professora 
Isaura Serra, Docente da Universidade de Évora. Nessa qualidade esta ́a realizar um 
estudo sobre o regime medicamentoso e os níveis de conhecimento acerca dos 
medicamentos dos utentes e das cuidadoras formais das Instituições que prestam o 
Serviço de Apoio Domiciliário no concelho.  

No âmbito deste estudo, temos como objetivos: Avaliar os conhecimentos dos utentes, 
beneficiários do apoio domiciliário, acerca dos seus medicamentos através da escala 
“Conocimiento del Paciente sobre sus Medicamentos”, na sua versão portuguesa (CPM-
ES-PT); analisar as dificuldades sentidas pelas diretoras técnicas das instituições em 
estudo; avaliar os níveis de conhecimento acerca dos medicamentos das cuidadoras 
formais do Serviço de Apoio Domiciliário.  

O contributo que lhe pedimos é responda a um breve questionário e preencha uma 
escala, com garantia de que o seu nome e os seus dados terão uma salvaguarda de sigilo 
e confidencialidade. As suas respostas serão utilizadas apenas para este estudo e para 
potenciais publicações de carácter académico e científico, salvaguardando sempre o 
carácter confidencial das respostas. 
A decisão de participar é sua. Considere-se livre para aceitar ou rejeitar este convite. Em 
qualquer momento pode interromper a participação se não deseja continuar, sem receio 
de haver qualquer efeito nos cuidados. Para dar o seu consentimento, deve assinar esta 
folha em duas cópias, sendo assinado também por mim. Uma das cópias ficara ́com o 
senhor e a outra, com os responsáveis  

pelo presente estudo. 
Para sugestões e/ou esclarecimento de dúvidas, pode a qualquer momento contactar-me: 
joao.andre@chalgarve.min-saude.pt  

 

Li, expliquei e assegurei-me que 
o senhor compreendeu 

Li e aceito responder Data 

 
Data 

_______/________/___________ 
 

 
Data _______/________/___________ 

 

 
 

__________________________ 
João André́ 

 

 

_______________________________________ 
O Participante 
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Identificação da 
Sessão: “Medicamento – Interpretação da prescrição” 

Data: - 
Duração: 30 minutos 

Objetivo Geral Empoderar as cuidadoras formais, enquanto pessoas, para uma participação ativa nos cuidados centrados no paciente 
Objetivos 

Específicos 
- Enumerar pelo menos 3 informações que se podem retirar duma prescrição médica; 
- Identificar as 2 formas de obter a prescrição médica; 
- Reconhecer onde se dirigir em caso de ausência de informação (receitas eletrónicas) 

       
Etapas da 

Sessão Conteúdos Recursos Didáticos Metodologias Atividades Avaliação / 
Meta Tempo 

Introdução 
- Apresentação da equipa; 
- Apresentação do projeto; 
- Diagnóstico de situação; 

Computador 
Videoprojector 
Apresentação 
PowerPoint 

Expositiva 
Interrogativa 

Apresentação 
de diapositivos  10 min. 

Desenvolviment
o 

- Definição de conceitos; 
- Os elementos constituintes duma 
prescrição; 
- Vantagens da prescrição eletrónica. 

Computador 
Videoprojector 
Apresentação 
PowerPoint 

Expositiva 
Interrogativa 
Ativa 
Expositiva 
Interrogativa 

Apresentação 
de diapositivos 
Espaço para 
colocação de 
questões 

 20 min. 

Conclusão 

- Esclarecimento de dúvidas 
Reforço das ideias principais a reter 
Avaliação dos objetivos 
Avaliação da sessão. 

Instrumento de 
avaliação dos 
conhecimentos da 
sessão. 
Escala de satisfação 
da sessão 

 

Avaliação da 
sessão 
Aplicação do 
instrumento de 
avaliação 
 

80% consiga 
atingir os 
objetivos 
específicos 
100% dos 
participantes 

10 min. 

       
Recurso a Plataformas Colaborativas 

Disponibilização de material de apoio (embalagens de medicamentos vazias) 
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APÊNDICE V - Sessão de Educação “Medicamento: Princípio Ativo vs. 
Nome Comercial” 
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Identificação da 
Sessão: Medicamentos – Princípios Ativos vs. Nomes Comerciais  

Data: - 
Duração da 

Sessão: 40 minutos 

Objetivo Geral Esclarecer as cuidadoras formais acerca do nomes comerciais e princípios ativos dos medicamentos e como pode ocorrer o erro 
medicamentoso 

Objetivos 
Específicos 

- Identificar pelo menos 3 informações que se podem observar nas embalagens de medicamentos; 
- Identificar corretamente o princípio ativo e nome comercial de uma embalagem de medicamentos; 
- Enumerar 2 consequências do erro medicamentoso. 

       
Etapas da 

Sessão Conteúdos Recursos Didáticos Metodologias Atividades Avaliação Tempo 

Introdução 
- Apresentação da equipa; 
- Apresentação do projeto; 
- Diagnóstico de conhecimentos; 

Computador 
Videoprojector 
Apresentação 
PowerPoint 

Expositiva 
Interrogativa 

Apresentação de 
diapositivos  5 min. 

Desenvolviment
o 

- Definição de conceitos; 
- Elucidação acerca das diferenças e 
semelhanças entre as embalagens de 
medicamentos que podem induzir em 
erro; 
- Consequências do erro medicamentoso; 
- Como retirar informação da embalagem 
de medicamentos; 
- Mitos associados aos medicamentos; 

Computador 
Videoprojector 
Apresentação 
PowerPoint 

Expositiva 
Interrogativa 
Ativa 

Apresentação de 
diapositivos 
Projeção de 
vídeo temático 

 15 min. 

Conclusão - Esclarecimento de dúvidas Computador 
Videoprojector 

Expositiva 
Interrogativa 

Apresentação de 
diapositivos 

Formulaçã
o de 
questões 

20 min. 
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Apresentação 
PowerPoint 

Formulações de 
questões 

Recurso a Plataformas Colaborativas 
Disponibilização de material de apoio (embalagens de medicamentos vazias) 
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APÊNDICE VI - Sessão de Educação “Medicamento: Validade e 
Armazenamento” 
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Identificação da 
Sessão: Medicamentos – Validade & Armazenamento 

Data: - 
Duração da 

Sessão: 30 minutos 

Objetivo Geral Capacitar as cuidadoras formais acerca do medicamento em relação à data de validade e correto armazenamento. 
Objetivos 

Específicos 
- Identificar corretamente a validade de pelo menos 2 medicamentos; 
- Identificar o risco de tomar medicamentos fora do prazo; 
- Reconhecer o que fazer em caso de se possuir medicamentos fora de prazo. 

       
Etapas da 

Sessão Conteúdos Recursos Didáticos Metodologias Atividades Avaliação Tempo 

Introdução - Apresentação da equipa; 
- Diagnóstico de conhecimentos; 

Computador 
Videoprojector 
Apresentação 
PowerPoint 

Expositiva 
Interrogativa 

Apresentação de 
diapositivos  5 min. 

Desenvolviment
o 

- Definição de conceitos; 
- Breve apresentação de dados estatísticos; 
- Leitura da validade dos medicamentos; 
- Consequências do consumo de 
medicação fora do prazo; 
- Formas de armazenamento da 
medicação; 

Computador 
Videoprojector 
Apresentação 
PowerPoint 

Expositiva 
Interrogativa 
Ativa 

Apresentação de 
diapositivos 
Projeção de 
vídeo temático 

 15 min. 

Conclusão - Esclarecimento de dúvidas 

Computador 
Videoprojector 
Apresentação 
PowerPoint 

Expositiva 
Interrogativa 

Apresentação de 
diapositivos 
Formulações de 
questões 

Formulaçã
o de 

questões 
10 min. 

Recurso a Plataformas Colaborativas 
Disponibilização de material de apoio (embalagens de medicamentos vazias) 
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APÊNDICE VII - Sessão de Educação “Medicamento: Efeitos 
Secundários” 
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Identificação da 

Sessão: Medicamentos – Efeitos secundários 

Data: - 
Duração da 

Sessão: 40 minutos 

Objetivo Geral Capacitar as cuidadoras formais acerca do medicamento no que diz respeito à procura de informação nas bulas. 
Objetivos 

Específicos 
- Enumerar pelo menos 1 efeito secundário de um medicamento; 
- Reconhecer o que fazer em caso de ocorrer um efeito secundário 

       
Etapas da 

Sessão Conteúdos Recursos Didáticos Metodologias Atividades Avaliação Tempo 

Introdução - Apresentação da equipa; 
- Diagnóstico de conhecimentos; 

Computador 
Videoprojector 
Apresentação 
PowerPoint 

Expositiva 
Interrogativa 

Apresentação de 
diapositivos  5 min. 

Desenvolviment
o 

- Definição de conceitos; 
- Breve apresentação de dados estatísticos; 
- Leitura da validade dos medicamentos; 
- Consequências do consumo de 
medicação fora do prazo; 
- Formas de armazenamento da 
medicação; 

Computador 
Videoprojector 
Apresentação 
PowerPoint 

Expositiva 
Interrogativa 
Ativa 

Apresentação de 
diapositivos 
Projeção de 
vídeo temático 

 20 min. 

Conclusão - Esclarecimento de dúvidas 

Computador 
Videoprojector 
Apresentação 
PowerPoint 

Expositiva 
Interrogativa 

Apresentação de 
diapositivos 
Formulações de 
questões 

Formulaçã
o de 

questões 
10 min. 

Recurso a Plataformas Colaborativas 
Disponibilização de material de apoio (embalagens de medicamentos vazias) 
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APÊNDICE VIII Questionário de Satisfação 
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Questionário de Satisfação 
Projeto:  Regime Medicamentoso  
Intervenção: ___________________________  
Escola: Escola Superior de Saúde de Beja 
Local:                                                          Data:  

Assinale com um (X) a resposta que corresponde à sua opinião/avaliação: 

 Nada satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito 

Achei necessária e 

útil a sessão 

    

Os conteúdos são 

atuais e pertinentes 

    

O Formador 

transmitiu a 

informação com 

clareza 

    

O formador 

conseguiu chamar a 

atenção do grupo 

    

Os meios 

audiovisuais foram 

adequados e 

suficientes 

    

Senti-me motivado 

por participar nesta 

sessão de educação 

para a saúde 

    

Quadro: elaboração própria    

O preenchimento do questionário serve para melhorar futuras sessões 
A sua participação no preenchimento deste questionário é voluntária e anónima 

Obrigado! 
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APÊNDICE IX - Slides das Sessões de Educação 
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APÊNDICE X - Artigo de Jornal 
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APÊNDICE XI - Flyer 
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Fonte: Elaboração própria
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ANEXO I- Contratualização da UCC 
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