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1.  NOTA INTRODUTÓRIA 

O Plano Nacional de Saúde (PNS) tem vindo a ser largamente adotado por diversos países, sendo 

reconhecido como um instrumento orientador que visa a definição de uma estratégia de saúde, 

com o objetivo principal de maximizar ganhos em saúde e enquadrar a atuação dos diversos 

atores que intervêm direta e indiretamente na política de saúde. 

A concetualização, desenvolvimento e consolidação de princípios estratégicos orientadores para 

melhorar o estado de saúde das populações e reorientar o sistema prestador para atingir níveis 

mais satisfatórios de acesso, equidade, eficiência, qualidade e sustentabilidade, constituem uma 

importante função do PNS, fundamental para promover o alinhamento das políticas de saúde em 

função dessas premissas. 

Em Portugal, entre 1996 e 1999, foi produzida, revista, discutida e finalmente implementada a 

primeira estratégia: “Saúde: um compromisso: a estratégia de saúde para o virar do século (1998-

2002)”, que veio a perder apoio político, tendo sido definitivamente abandonada a partir do ano 

2000. Posteriormente, no início do ano 2003, no PNS 2004–2010 foram definidas aquelas que 

seriam as orientações estratégicas para o período considerado e cuja finalidade seria sustentar, 

política, técnica e financeiramente, uma vontade nacional, dando-lhe um cunho integrador e 

facilitador na coordenação e intercolaboração dos múltiplos setores que contribuem para a saúde 

(Portugal; MS; DGS, 2004). Em dezembro de 2013, resultado da recolha de estudos nacionais e 

internacionais, da constituição de grupos académicos e de peritos que realizaram análises 

especializadas em áreas específicas do PNS (colocadas à discussão pública) e dos contributos 

solicitados a várias centenas de entidades individuais e coletivas, foi constituída uma base de 

evidência e publicado o PNS 2012-2016. 

Como áreas prioritárias e estratégicas, no PNS 2012-2016, foram consideradas, entre outras, a 

Cidadania e Saúde, a Equidade e Acesso aos Cuidados de Saúde, a Qualidade dos Cuidados e dos 

Serviços, as Tecnologias de Informação e Comunicação, os Recursos Humanos na Saúde, as 

Estratégias Locais de Saúde, a Integração e Continuidade de Cuidados, os Cuidados de Saúde 

Primários (CSP), os Cuidados Hospitalares e os Cuidados Continuados Integrados (CCI). 

Em 1998, os CCI já tinham sido reconhecidos, por despacho conjunto do Ministério da Saúde e do 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade (Despacho Conjunto nº 407/98, de 18 de junho), em 

seguimento de várias orientações, projetos e programas anteriormente desenvolvidos pela 

Direção-Geral de Saúde (DGS). Este documento veio, assim, constatar a crescente importância da 

prestação de cuidados continuados, face às transformações demográficas, sociais e familiares na 

sociedade portuguesa que originaram novas necessidades por parte de alguns segmentos da 

população, nomeadamente as pessoas mais idosas, com deficiência e com problemas de saúde 

mental. O aumento da necessidade de CCI tem sido igualmente justificado pelo aumento da taxa 

de sobrevida e sobrevivência, proporcionada pela evolução e melhoria dos cuidados assistenciais 

diferenciados. 

Em 2004, os CCI foram incluídos pela primeira vez, no PNS de 2004/2010, em Portugal. Mais tarde 

em 2006, consubstanciando a importância deste nível de cuidados, através do Decreto-Lei nº 

101/2006 (6 de junho), foi criada a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), 
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formada por um conjunto de instituições públicas e privadas, que prestam cuidados continuados 

de saúde e de apoio social, com vista à promoção da continuidade de cuidados de forma 

integrada a pessoas em situação de dependência e com perda de autonomia. 

Em 2013, os CCI continuam a ser considerados como área prioritária no PNS 2012-2016 como 

resultado da necessidade de desenvolver ações mais próximas das pessoas em situação de 

dependência, de investir no desenvolvimento de cuidados de longa duração, de qualificar e 

humanizar a prestação de cuidados, de potenciar os recursos locais (através de serviços 

comunitários de proximidade) e criar respostas adequadas ao envelhecimento e às alterações de 

funcionalidade. 

Assim, numa perspetiva de continuidade e evolução do PNS 2012-2016 pretende-se, agora, dar 

um contributo válido para uma estratégia de saúde que reflita sobre a estruturação de um Roteiro 

de Intervenção que contenha orientações claras dirigidas à maximização da obtenção de ganhos 

em saúde, de forma sustentável, na vertente dos CCI. 

Pretende-se responder à questão central “Quais os eixos de intervenção estratégicos que poderão 

contribuir de modo efetivo para o desenvolvimento de uma Rede de CCI que permita a melhoria 

do seu acesso, qualidade e desempenho, para a obtenção de mais ganhos em saúde: onde está o 

potencial para maiores ganhos em saúde na Rede de CCI”. 

Em última análise, este roteiro visa materializar um conjunto de recomendações que contribua 

para introduzir melhorias na RNCCI ao nível do acesso e qualidade dos cuidados e dotar o sistema 

de melhores estruturas de gestão, potenciando mais ganhos em saúde num quadro de 

desenvolvimento e sustentabilidade. 

Em alinhamento com o descrito, optou-se por delinear algumas questões, que incidiram em 

quatro áreas prioritárias (conforme figura 1 infra), com vista à prossecução do documento acima 

referido. 

      Figura 1. Metodologia para elaboração do Roteiro de Intervenção em CCI 

 

ROTEIRO DE INTERVENÇÃO EM CUIDADOS 
CONTINUADOS INTEGRADOS 

Introdução 

Análise documental  
CCI 

Documento 
orientador Workshop 

nos CCI 

Os CCI e a sua 
articulação com o 

PNS 2012-2016 

Análise Crítica: 
Workshop nos CCI 

Análise 
Documental 

Peritos / 
Participantes 

workshop                    

Dimensões de 
observação 

Organização / Financiamento e 
Sustentabilidade / Contratualização e  

Qualidade /  Cooperação 
interinstitucional e intersetorial (Sistemas 
de referênciação; Cuidados Paliativos; CCI 

em Saúde Mental) 

Contexto 

Revisão das 
práticas 

internacionais 

O percurso e 
situação atual dos 
CCI em Portugal 

Recomendações 

Metodologia: 

Pesquisa documental 

Focus Group 

Proposta de 
recomendações  

2015-2020  



 

 

 

 
 

Roteiro de Intervenção em Cuidados Continuados Integrados Pág. 3 

2. METODOLOGIA DE TRABALHO 

Como ponto de partida para a elaboração do Roteiro de Intervenção em CCI, a coordenação foi 

convidada a organizar um Workshop no âmbito do “4º Fórum Nacional da Saúde”. 

Como base para a realização deste evento foi elaborada uma análise documental sobre a temática 

dos CCI e definido um documento orientador, no qual foram enunciados os aspetos que pareciam 

merecer maior aprofundamento, assentes em quatro dimensões de observação (ver figura 2 infra).  

Figura 2: Dimensões de observação na análise crítica 

 

Participaram no workshop oito peritos nacionais com trabalho reconhecido na área em estudo, 

convidados para o efeito, e 25 profissionais de diferentes contextos, que voluntariamente se 

juntaram à discussão. Os trabalhos foram desenvolvidos através da realização de quatro grupos 

focais, que refletiram sobre cada uma das dimensões acima apresentadas e das questões inerentes a 

cada uma. 

Deste encontro resultou um conjunto de reflexões, que, juntamente com uma revisão de literatura e 

análise do estado de arte da matéria em estudo em contexto nacional e internacional, serviram de 

base à formulação de recomendações estratégicas para 2020, apresentadas neste roteiro, esperando 

contribuir para o desenvolvimento e melhoria do modelo perspetivado para a RNCCI. 

3. OS CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS NO PANORAMA INTERNACIONAL 

O fenómeno da sobreutilização de cuidados agudos por doentes que necessitam, antes, de cuidados 

continuados (“bed blocking”) encontra-se largamente expresso em diversos estudos. Esta questão 

tem importância, tanto no que se refere ao consumo desnecessário de recursos, como à preservação 

da funcionalidade. A forma de evitar esta sobreutilização poderá ser também conseguida pela RNCCI, 

na medida em que os CSP a poderão utilizar de modo a evitar internamentos hospitalares para 

procedimentos clínicos de acompanhamento, controlo de patologia crónica e educação para o auto-

cuidado. 

O desenvolvimento de políticas de saúde especificamente direcionadas para a resolução das altas 

tardias pode, contudo, influenciar, de forma positiva, este fenómeno (Bryan, 2010). Na senda deste 

entendimento, o Reino Unido desenvolveu o designado NHS Continuing HealthCare e a Catalunha um 

programa sócio sanitário que combina os serviços de saúde numa rede específica (España; Conseil de 

Sector d´Atenció Sociosanitària; Unió Catalana d´Hospitals, 2010a) e que serviu de modelo base à 

construção da RNCCI. Têm, ainda, sido desenvolvidas outras experiências e programas, em diferentes 

países, não necessariamente integrados em redes, como a gestão de caso, desenvolvida em Itália, 

Dinamarca, Escócia, Estados Unidos da América (EUA) ou Reino Unido, o PRISMA e o Sistema de 

Serviços Integrados para Pessoas Idosas, no Canadá, o Projeto de Syracuse, Nova Iorque, nos EUA, o 

Programa de Admissão Hospitalar de Risco e a Iniciativa para a Continuidade dos Cuidados, na 

Austrália, ou as experiências de Rovereto e Vittorio Veneto, em Itália. 
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Porém, vários autores têm estabelecido igualmente uma associação entre a referenciação para 

unidades de cuidados continuados, integradas ou não em redes, e as altas tardias, ainda que estas 

unidades não tenham como único propósito solucionar esse problema. É o caso de Meiners e Coffey 

(1985) nos EUA, Holmås et al. (2007) na Noruega, de Rockwood (1990), McClaran, Tover-Berglas e 

Glass (1991) e DeCoster e Kozyrskyj (2000) no Canadá, Wong et al. (2010) na Holanda, Bryan, Gageb 

e Gilbert (2006) no Reino Unido, ou Discharge Planning and ALC Policy Task Team (2006), UK; DH; 

NHS Improvement; Stroke (2008) e Anderson (2011) em Inglaterra. 

A literatura encontrada aponta como motivos para o atraso nas altas a insuficiência da oferta e da 

capacidade das unidades de prestação de cuidados continuados, tal como foi observado na Irlanda 

(Coughlan e O'Neill, 2001), em Inglaterra (Discharge Planning and ALC Policy Task Team, 2006), na 

Holanda (Straten et al., 1997), no Havai (Epure e Blanchette, 2002), ou em Espanha, na Catalunha 

(España; Conseil de Sector d´Atenció Sociosanitària; Unió Catalana d´Hospitals, 2010b). São, ainda, 

referidos os recursos humanos envolvidos, nomeadamente, a falta de formação, de interesse ou de 

simples conhecimento dos profissionais que aplicam as ferramentas de sinalização e referenciação. 

Observa-se, igualmente, a falta de uniformização e consensualização de procedimentos. É ainda 

notada a ausência de comunicação entre as organizações, os serviços e as próprias equipas (Duffy; 

Gwyther e McGinnes, 2011). 

No entanto, as experiências e programas referidos acima, não integrados em redes, têm tido um 

impacto positivo sobre a demora média hospitalar dos doentes participantes nos projetos, 

reduzindo-a mais acentuadamente ou menos acentuadamente, e ainda que com variações na 

dimensão do impacto ou na significância estatística. São abordagens mais circunscritas e suportadas 

na comunidade, o que deverá suscitar interesse no que as caracteriza particularmente e daí retirar 

ensinamentos, com vista a compreender os constrangimentos que a RNCCI ainda enfrenta hoje. 

No que diz respeito ao financiamento, sobressaem, no panorama internacional, algumas tendências 

no âmbito da implementação de estratégias e modelos de organização, prestação e financiamento 

de CCI, designadamente, o combate à fragmentação do financiamento deste nível de cuidados, bem 

como modalidades de pagamento inovadoras, que incluam a remuneração dos cuidadores informais 

e a atribuição de subsídios ao utilizador para aquisição e gestão dos seus próprios cuidados.  

Os cuidadores informais e as organizações voluntárias constituem a principal fonte de cuidados em 

todos os países (OECD, 2005), do que resulta uma grande variação no equilíbrio entre a prestação 

pública e a prestação privada, assim como no seu financiamento. Este é um fenómeno que se verifica 

nesta área mais do que em qualquer outro setor da proteção social. E se os cuidados continuados 

não representam um aumento significativo das despesas em saúde deve-se à comparticipação 

elevada paga pelos seus utilizadores e pela existência de muitos cuidadores informais (OECD, 2005). 

Alguns países têm introduzido novas formas de programas públicos, mais compreensivos, o que tem 

aumentado a cobertura e o acesso e consolidado serviços sociais e de saúde anteriormente 

fragmentados. É o caso da Áustria, Alemanha, Japão e Luxemburgo, que, com exceção do primeiro, 

criaram “seguros sociais”. Outros países têm optado por reformar os sistemas já existentes, 

mantendo, porém, o financiamento com base em impostos e a existência de subsídios por 

segmentos, como os Países Nórdicos. A Austrália e o Reino Unido utilizam programas de elegibilidade 

dos utilizadores (com base no estatuto socioeconómico) para a contenção de custos. As principais 

reformas têm colocado o enfoque na população mais necessitada e modificado as modalidades de 
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pagamentos feitos pelo utilizador para uma distribuição mais equitativa (OECD, 2005). 

Tem, porém, permanecido a questão de saber “quem paga o quê?” Para dar resposta a uma procura 

crescente, da forma recomendada pela Comissão Europeia, os Estados-Membros têm procurado 

assegurar fontes mistas de financiamento, público e privado, de modo sustentado, ainda que tal não 

tenha sido alcançado por todos (European commission; Directorate-general for employment, social 

affairs and equal opportunities, 2008). 

O financiamento dos CCI varia, assim, consideravelmente na União Europeia, uma vez que depende, 

de uma forma geral, de quatro fatores: dos sistemas e das populações abrangidas pelos CCI; das 

medidas nacionais de financiamento público; do grau de participação do financiamento privado; e da 

demarcação da responsabilidade entre setor público e setor privado em matéria de CCI (Comissão 

Europeia, 2008). 

4. OS CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS EM PORTUGAL 

O progressivo envelhecimento da população, o aumento da prevalência das doenças crónicas e o 

desenvolvimento da inovação tecnológica implicaram novas necessidades de saúde e sociais exigindo 

novas abordagens na prevenção e resposta à doença, bem como ao nível da  necessidade de 

implementação e desenvolvimento de respostas dirigidas aos grupos de pessoas em situação de 

dependência, com vista à promoção da autonomia e da funcionalidade dos doentes. Sendo estes 

grupos de doentes grandes utilizadores de recursos (Curry e Ham, 2010), espera-se destas novas 

abordagens de prestação de CCI, uma utilização mais eficiente dos recursos, garantindo que o acesso 

aos cuidados agudos seja para os que efetivamente deles necessitam e, permita em simultâneo, aos 

que deles já não carecem transite para outras unidades mais adequadas às suas necessidades. 

(Escoval, A.; Matos, T.; Ribeiro, R.; Lívio, A., 2012).  

No que se refere à questão do envelhecimento, ainda que a abrangência da RNCCI não se limite a 

este segmento da população, em Portugal, de acordo com o Census 2011, 2.010.064 habitantes 

tinham mais de 65 anos (passou de 16% em 2001 para 19% 2011) e a população com 70 e mais anos 

representava 11% em 2001 tendo passado para 14% em 2011. Como consequência direta da 

estrutura demográfica do país, o índice de envelhecimento subiu de 102 (2001) para 128 (2011) (INE, 

2012). Em termos da “esperança de vida saudável à nascença”, em 2011, era de 60,7 anos, nos 

homens, e 58,7 anos, nas mulheres (INE, 2011). Denota-se também que, de acordo com o “Alzheimer 

Europe” citado pelo CNECV (2014), calcula-se que a nível nacional (2012) 182.526 pessoas tenham 

demência, representando 1,7% do total da população. 

Um dos objetivos do sistema de saúde, a que o PNS deve apelar, consiste na articulação dos CCI com 

outros prestadores de cuidados, entre eles os CSP e os cuidados hospitalares, com necessidade de 

cooperação intersetorial e interinstitucional.   

Os CCI referem-se ao “conjunto de intervenções sequenciais de saúde e ou de apoio social, decorrente 

de avaliação conjunta, centrado na recuperação global entendida como o processo terapêutico e de 

apoio social, ativo e contínuo, que visa promover a autonomia melhorando a funcionalidade da 

pessoa em situação de dependência, através da sua reabilitação, readaptação e reinserção familiar e 

social” (Lopes et. al., 2010).  Os CCI estão incluídos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e no sistema 

de Segurança Social, assentam nos paradigmas da recuperação global e da manutenção, entendidos 



 

 

 

 
 

Roteiro de Intervenção em Cuidados Continuados Integrados Pág. 6 

como o processo ativo e contínuo, por período que se prolonga para além do necessário para 

tratamento da fase aguda da doença ou da intervenção preventiva e compreendem: a reabilitação, a 

readaptação e a reintegração social e; a provisão e manutenção de conforto e qualidade de vida, 

mesmo em situações irrecuperáveis (Decreto-Lei nº 101, 2006 de 6 de Junho). 

A nível nacional perante alguma escassez de respostas adequadas para fazer face às necessidades em 

saúde ao nível dos CCI, embora tenham emergido alguns modelos na senda da integração de 

cuidados de saúde pela  criação de Centros Hospitalares, dos Agrupamentos de Centros de Saúde 

(ACES) e das Unidades Locais de Saúde (ULS), continua a verificar-se uma deficiente integração de 

cuidados, nomeadamente entre diferentes níveis de prestação (MS; GTRH, 2011). 

Consequentemente esta realidade poderá implicar a fragmentação dos cuidados de saúde, 

nomeadamente, entre outros, a perda de eficiência, o aumento da despesa, a falta de acessibilidade, 

a perda de qualidade assistencial e a desorientação dos utentes do sistema. Este défice na  

integração dos cuidados impõe presentemente grande pressão sobre os cuidados hospitalares, em 

particular sobre as áreas que acompanham os doentes em ambulatório, onde anualmente se 

realizam mais de 7 milhões de consultas subsequentes, que custam ao SNS mais de 700 milhões de 

euros (MS; GTRH, 2011).  

A  REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS :  IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO  

Esta realidade impôs a necessidade de implementar, em 2006, um novo modelo de organização da 

prestação de cuidados que garantisse a continuidade dos cuidados, através da criação de uma Rede 

«(…) constituída por unidades e equipas de cuidados continuados de saúde, e ou apoio social, e de 

cuidados e acções paliativas, com origem nos serviços comunitários de proximidade, abrangendo os 

hospitais, os centros de saúde, os serviços distritais e locais da segurança social, a Rede Solidária e as 

autarquias locais.» (DL n.º 101, 2006 de 6 de Junho). Esta Rede, tendo por base uma lógica de 

cooperação, assenta na celebração de contratos-programa entre o Instituto da Segurança Social, I.P. 

(ISS,I.P.) e as Administrações Regionais de Saúde, I.P. (ARS) com as entidades integradas ou a integrar 

a RNCCI, “que pretendem dinamizar a implementação de unidades e equipas de cuidados, (…) visando 

contribuir para a melhoria do acesso do cidadão com perda de funcionalidade ou em situação de risco 

de a perder, através da prestação de cuidados técnica e humanamente adequados” (Despacho n.º 

8244-A, 24 de junho de 2014) 

A Rede de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) foi criada com o objetivo geral de prestar CCI 

“(…) a pessoas que, independentemente da idade, se encontrem em situação de dependência” (DL n.º 

101/2006 de 6 de Junho) temporária ou prolongada.  Com efeito, a RNCCI tem por base os princípios 

da integração dos cuidados de saúde e apoio social, materializando a intersetorialidade, 

internacionalmente defendida como fundamental para dar resposta às necessidades das populações, 

para obtenção de ganhos em saúde e promoção da eficiência (OPSS, 2009) e, como objetivo, reduzir 

a demora média e as readmissões não programadas no hospital, visando a adequação de recursos e a 

coordenação e comunicação entre os diferentes níveis de prestação de cuidados, conduzindo a uma 

maior satisfação do doente e família (Portugal; MS; ACS; UNL; ENSP, 2010). 

Desde a sua criação, a RNCCI seria implementada progressivamente, num período de 10 anos, em 

três grandes etapas de desenvolvimento, sendo expetável que sejam atingidos os rácios de cobertura 

definidos para cada tipologia de cuidados. Numa primeira fase (2006-2008), seria criada e 

consolidada a experiência ao nível da prestação dos CCI, bem como do planeamento e avaliação a 
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nível quantitativo, esperando-se atingir os 30% de cobertura. Numa segunda fase (2009-2012), na 

qual se previa a evolução dos sistemas de informação e instrumentos com vista a obtenção de 

resultados, deveriam ser atingidos os 60% de cobertura. Na terceira e última fase (2013-2016), na 

qual se prevê a consolidação e estabilização do modelo, pretende-se atingir os 100% de cobertura 

em todo o território continental. 

O processo de implementação tem vindo a decorrer, sendo referido pela Unidade de Missão para os 

Cuidados Continuados Integrados (UMCCI) que “(…) Em 4 anos, a RNCCI prestou cuidados a mais de 

50 mil pessoas que, não estando em situação que justifique internamento hospitalar, necessitam de 

cuidados que garantam a sua reabilitação e reintegração social.“ (UMCCI, 2010).  

Em Novembro de 2010, já na segunda fase de implementação da Rede, era já constituída por 143 

prestadores de cuidados de saúde públicos e não públicos e 214 unidades de internamento 

(representando aumento de 13%, de 189 para 214), tendo havido também um aumento no número 

de camas para 4548, representado um aumento de 15% (ERS, 2010).   

No mesmo ano, a Entidade Reguladora da Saúde (2010) realizou um estudo ao nível de acesso dos 

utentes aos cuidados continuados de saúde (com informação reunida até Dezembro de 2010), para 

identificar se estava a ser assegurado o acesso equitativo1 aos cuidados continuados de saúde. Entre 

outras conclusões, notou-se que: quando avaliado o acesso em termos espaciais, a expansão da 

RNCCI tem sido adequadamente distribuída, minimizando as desigualdades regionais no acesso; 

quando analisada a acessibilidade espacial dos utentes aos cuidados Continuados foi referido que as 

maiores barreiras à proximidade às unidades de internamento situam-se nas RRAS2 de Moura, 

Montemor-o-Novo, Coruche, Guarda e Bragança; da análise espacial conjunta, considerando as 

dimensões do acesso e da proximidade e capacidade, identificaram-se 4 regiões (Bragança, Coruche, 

Guarda e Moura), cujas populações enfrentarão as maiores barreiras espaciais ao internamento nas 

unidades da RNCCI, dado que habitam cerca de 65.000 idosos de 65 anos ou mais, representando 

cerca de 4% da população total de idosos desta faixa etária. 

Também num estudo realizado, no ano seguinte, em 2011, pelo Grupo Técnico para a Reforma 

Hospitalar (GTRH, 2011) sobre o desenvolvimento previsto para a Rede, refere, entre outras, que: as 

taxas de desenvolvimento são muito diversas de região para região, sendo a região de Lisboa e Vale 

do Tejo que apresenta maiores problemas com 22,4% de taxa de desenvolvimento; em termos das 

Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) é referido o seu escasso desenvolvimento, e a 

não regulamentação das Unidades de Dia e de Promoção da Autonomia (representando toda a área 

de cuidados de ambulatório); ao nível da área social, é denotada a carência de camas em lares, a qual 

terá gerado bloqueios à alta hospitalar de doentes provenientes da base da Rede, ou seja o 

estrangulamento na rede social e na RNCCI reflete-se a nível hospitalar, bloqueando a alta de 

doentes que das mesmas necessitem. 

                                                           

1 «Em condições normais, o acesso aos cuidados continuados de saúde de internamento será equitativo, porque a necessidade constitui 
um critério para o internamento dos utentes nas unidades da RNCCI. No entanto, verificar-se-á desigualdades no acesso, se barreiras ao 
acesso dificultarem a utilização dos cuidados continuados de saúde, não permitindo um ajustamento entre as necessidades dos utentes 
e a oferta de cuidados continuados de saúde, tanto em termos quantitativos como em termos qualitativos.» (ERS, 2010) 

2 Regiões de Referência para Avaliação em Saúde (RRAS) 
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Os mesmos autores referem ainda que “Na prática, até à data, a criação da RNCCI sobrepôs uma 

nova estrutura e uma nova fonte de custos à estrutura e custos hospitalares, sem que estes se 

reduzissem. (…) Esta não tem, no entanto, sido capaz de dar resposta a todos os pedidos de apoio, e 

vê-se, ela própria, a braços com casos que não são especificamente do foro da saúde (…) Com a Rede 

apenas a 38,4% não haverá solução satisfatória. No entanto, o seu crescimento subsequente parece 

dever ser rigorosamente acompanhado de uma diminuição das camas e correspondentes recursos a 

nível hospitalar.”. 

Dados de maio de 2014 referem a existência, atualmente, de 6.642 camas. Em 2013, já na terceira e 

última fase de desenvolvimento da Rede, foram referenciados para a RNCCI cerca de 39.896 utentes, 

dos quais 80,3% do total tem mais de 65 anos e, destes, 51,8% tem 80 anos de idade ou mais, a 

maior percentagem até ao momento. Foram assistidos 44.881 utentes, dos quais 28.721 em 

Unidades de internamento, 13.804 em ECCI e 2.356 em Equipa Intra-hospitalar (EIH)/Equipa 

Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP) (ACSS; Núcleo funcional da RNCCI, 2014). 

Quanto aos utentes incapazes e dependentes representam 97% da população, a mais elevada até ao 

momento, com 48% de incapazes e 49% de dependentes. 

Como principais causas de referenciação para a RNCCI, destaca-se o Ensino utente/Cuidador informal 

sendo a nível nacional o principal motivo (97%), seguido da Dependência de AVD3 (89%). 

Relativamente ao destino após alta, 11% dos utentes tiveram alta para respostas sociais e a nível 

nacional 76% das altas foram para o domicílio, 77% dos quais tiveram necessidade de suporte. Em 

relação à taxa de ocupação, a nível nacional, as unidades de internamento apresentam uma taxa de 

ocupação elevada, destacando-se a tipologia de longa duração e manutenção (95%). Em dezembro 

de 2013, os acordos de prestação de serviços com Instituições Particulares de Solidariedade Social 

(IPSS), representaram 73% do total de acordos celebrados (situação sobreponível a anos anteriores), 

significando a contratação de 4.682 camas (cerca de 71% da oferta) (ACSS; Núcleo funcional da 

RNCCI, 2014). 

O relatório do GTRH (2011) aponta, como tendo importância estratégica, a abertura de unidades de 

cuidados continuados, transformando camas de agudos em camas de CCI. O Despacho n.º 8190/2013 

veio notar a necessidade de adaptar o mapa de Unidades Cuidados Continuados Integrados (UCCI) às 

necessidades e à Rede Hospitalar, contribuindo assim para reduzir os atrasos nas referenciações e 

permitir a continuidade assistencial prestada aos utentes.  

5. ANÁLISE CRÍTICA 

A reflexão sobre o desenho e conceção do modelo de prestação de CCI em Portugal, contextualizada 

pelo Horizonte 20/20, pelas particulares exigências sociais e económico-financeiras atuais e pelo 

estado da arte nesta matéria, assume especial pertinência no momento atual, dada a necessidade de 

uma revisão aprofundada de forma a permitir os reajustamentos indispensáveis na estrutura dos 

serviços de saúde para que acompanhem a evolução das necessidades dos utilizadores. Na verdade, 

o especial contexto da sociedade contemporânea exige uma permanente mudança dos sistemas de 

saúde e da capacidade de a reconhecer e de a implementar devidamente, respeitando 

                                                           

3 AVD - Atividades da Vida Diária 
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continuamente as intenções e os objetivos que lhes deram origem. 

Por outro lado, registam-se relatos pessoalizados (mas que constituem um reflexo real do 

desenvolvimento do modelo) da descontinuidade que poderá existir entre a conceção da Rede e a 

sua operacionalização, no que se refere às estruturas locais. Contudo, os princípios de proximidade e 

de retorno ao domicílio deveriam ser o foco da gestão das respostas a estas necessidades. 

Considerando o ponto de partida e os desenvolvimentos da RNCCI, previstos e alcançados, 

consultando especialistas na área de estudo, bem como o público interessado, e atentando nas 

experiências internacionais, apresentam-se no presente roteiro propostas alinhadas em torno de 

quatro dimensões que pareciam fundamentais como fio condutor de análise do modelo atualmente 

existente, que procura dar resposta às necessidades de cuidados continuados, referidos 

anteriormente e ilustrados de seguida (vd figura 3). 

Figura 3. Dimensões de observação na análise crítica 

 

No que se refere à dimensão: 

 

Considera-se de particular importância a questão da proximidade das respostas, com preservação da 

autonomia dos doentes e com a valorização do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 

espontaneamente pela sociedade civil. Esse parece ser o foco de orientação da organização da 

prestação de cuidados à pessoa que necessita de CCI, tal como é sustentado pelo recente relatório 

do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV), bem como por outros grupos de 

trabalho e pelos diferentes países que têm estudado e implementado modelos de prestação a estes 

doentes. Nessa medida, deverá atentar-se em aspetos que se relacionam com esta questão, 

nomeadamente: 

 Capacitar o utente para a máxima funcionalidade no seu domicílio, valorizando os fatores 

ambientais envolventes 

 Aproximação da residência do doente (e seus familiares) das unidades de internamento 

 Avaliação e adequação das condições das casas dos doentes às suas necessidades funcionais 

 Capacitação personalizada e valorização dos cuidadores e das redes informais de apoio aos 

utentes da RNCCI 

 Incrementação das respostas de apoio ao domicílio em sede de CSP e de outros prestadores, 

nomeadamente do setor social 

 Distribuição equitativa,  segundo a procura, entre regiões de recursos da RNCCI de suporte 

ao domicílio 

 Garantir o número de Recursos Humanos (multidisciplinares) adequados às necessidades 

para garantir uma prestação de cuidados com qualidade 

Organização 

Financiamento e Sustentabilidade 

Contratualização e Qualidade 

Cooperação interinstitucional e  intersetorial 
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 Formação dos profissionais que prestam cuidados a estes doentes no domicílio 

 Formação dos cuidadores informais, com recurso a parcerias locais, através da oferta 

contínua de eventos formativos na comunidade, permitindo a sua capacitação e atualização 

no tratamento dos seus doentes, segundo a evidência científica disponível 

 Implementar projetos de descanso dos cuidadores, para evitar o burnout, por recurso, por 

exemplo, a bolsa de horas (ou apoiar os já existentes) 

 Agilizar os processos/estabelecer redes de comunicação com os possíveis parceiros na 

comunidade 

 Gestão das diferentes respostas na comunidade, reduzindo duplicação de esforços e a 

ineficiência de recursos 

 Promoção, junto da sociedade civil, nomeadamente autarquias e empresas locais, da criação 

de redes de proximidade e entreajuda (por exemplo, apoio na deslocação para consultas, 

para fazer as compras quotidianas), como forma de potenciar os cuidadores informais, em 

alinhamento com os cuidadores formais, no melhor cuidado e apoio possível do doente no 

seu domicílio 

 Identificação de todos os  facilitadores da autonomia e funcionalidade para cada utente no 

seu domicílio 

Na sequência do princípio elementar da proximidade, considera-se de grande importância a questão 

do mapeamento local de respostas em alinhamento com o PNS. Nessa medida, deverá atentar-se em 

aspetos que se relacionam com esta questão, de entre eles os seguintes: 

 Conhecimento exaustivo de todas as respostas sociais e de saúde disponíveis a nível local 

para o desenho de uma verdadeira articulação, atualizando e alargando os já existentes guias 

de recursos sociais 

 Articulação com os planos locais de saúde. Pela importância da articulação entre os CSP, os 

hospitais e a sociedade civil e outras estruturas de respostas locais, os CCI deverão ser 

alicerce da construção dos planos locais de saúde. 

Outra questão determinante é o sistema de referenciação, que deverá ter como propósito fortalecer 

a referenciação não só para a Rede, mas para uma tipologia e, mais especificamente, para uma 

unidade, dotada de recursos e serviços adequados às necessidades da pessoa. Nessa medida, deverá 

atentar-se em aspetos que se relacionam com esta questão, como por exemplo: 

 Informação aos profissionais sobre o funcionamento, objetivos e princípios fundamentais de 

atuação da RNCCI e de cada tipologia 

 Melhoria dos canais de comunicação entre os diferentes níveis de gestão da RNCCI 

 Valorização de um princípio fundamental de referenciação dos doentes para a RNCCI: 

existência de uma necessidade básica de saúde, isto é, só deverão ser referenciados doentes 

cuja necessidade principal é a de saúde. Caso seja uma necessidade social, o destino não 

deverá ser a RNCCI, mas uma outra da rede social (estaremos talvez num momento de 

revisão da rede social, dado que as pessoas que deveriam estar sob a sua alçada são, ao 

invés, remetidas para a RNCCI). Reconhece-se, porém, a dificuldade em estabelecer uma 

clara distinção, principalmente em pessoas idosas, entre necessidades de saúde e sociais. 

 Desburocratização da referenciação e simplificação do processo 
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 Revisão, clarificação e uniformização de critérios de referenciação para cada tipologia, 

eliminando variações subjetivas, para que o entendimento seja inequívoco entre os 

diferentes atores e estruturas do sistema 

 Algoritmo de referenciação, que identifique de modo mais efetivo e em tempo útil a 

necessidade do utente – de saúde e/ou social  

 Implementação de indicadores e respetivos instrumentos de registo e avaliação 

uniformizados, que sejam simultaneamente facilitadores e controladores de todo o processo 

 Maior mobilidade dentro da Rede 

 Reavaliação do perfil de utentes internados em lares e unidades de longa duração e criação 

de mecanismos facilitadores de migração entre estas respostas 

 Introdução controlada dos telecuidados (através, por exemplo, de experiências 

acompanhadas com investigação com desenhos quasi-experimentais) 

 Sistemas de informação com dados atualizados 

 Interoperabilidade dos sistemas de informação 

Deve notar-se que a RNCCI é um modelo em melhoramento contínuo, em função da sua própria 

evolução, do seu contexto e dos seus doentes. Reconhece-se a sua importância no sistema de saúde. 

Deverão, porém, ultrapassar-se as dificuldades com que hoje se depara, decorrentes do seu 

ambiente tanto interno e externo, e potenciar-se as soluções que preconiza, como o investimento 

nos “cuidados domiciliários”, desviando a preocupação que tem vindo a centrar-se na criação de 

“camas”. 

As ARS devem, cada vez mais, através dos seus planos regionais, promover estratégias locais de 

resposta às necessidades da sua população, assentes em diagnósticos locais, que atendam, em 

particular, às características das pessoas abrangidas (e.g., nível de dependência funcional, estruturas 

de apoio sociofamiliar). 

A resposta deve ser feita com base num forte investimento nas ECCI, em estreita articulação com os 

CSP. As ECCI poderiam adquirir novas funções, para além da prestação de cuidados, como a 

articulação das respostas sociais e dos cuidadores informais, nomeadamente através da formação e 

apoio. As ECCI devem, igualmente, ter maior mobilidade, de modo a constituírem uma resposta mais 

eficaz em zonas de maior dispersão demográfica. 

No que se refere à dimensão: 

 

Considera-se de particular importância a questão da diversidade dos  doentes, que parece exigir uma 

revisão do modelo de financiamento, dado que, por um lado, o nível de dependência destes 

representa um dos grandes vetores de custos e, por outro, os doentes atualmente assistidos na 

RNCCI são muito mais complexos e de faixas etárias mais jovens. Nessa medida, deverá atentar-se 

em aspetos que se relacionam com esta questão, nomeadamente: 

 Criação (ou melhoramento) de um instrumento que defina o perfil de funcionalidade 

 Criação de um sistema de classificação de doentes, ajustado pela diferenciação de cuidados a 

prestar a estes doentes 
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 Relacionar a comparticipação com a capacidade para pagar, com revisão da fórmula de 

cálculo da comparticipação do utente em todas as tipologias, que contemple as despesas 

básicas do utente fora dos CCI 

A sustentabilidade deve assentar, entre outros, em: 

 Redefinição dos critérios de referenciação e de avaliação das necessidades 

 Redefinição dos critérios de contratualização – em função de fatores que levem em conta a 
qualidade dos cuidados e a recuperação da independência funcional 

 Domiciliação dos cuidados (solução mais eficiente, relativamente à institucionalização) 

 Incentivo financeiro aos cuidadores informais e familiares  

 Redução de camas hospitalares com reajustamento do financiamento pelos diferentes níveis 
de cuidados 

No que se refere à dimensão: 

 

Considera-se de particular importância a questão da contratualização, porque não está aplicada a 

este nível de cuidados enquanto ferramenta que privilegie uma distribuição de recursos em função 

de resultados. Nessa medida, deverá atentar-se em aspetos que potenciem o seu desenvolvimento, a 

saber: 

 Estratificar as necessidades dos utentes pelas diferentes tipologias da rede 

 Adequação das respostas (e serviços prestados pelas unidades de internamento) às 

necessidades dos doentes 

 Disseminação e uniformização de boas práticas 

 Definição clara de objetivos funcionais para todas as tipologias da Rede e avaliação dos 

resultados efetivamente alcançados 

 Identificação de indicadores que monitorizem a evolução de processos e resultados da 

atividade assistencial, em cada tipologia, que a evidência científica demonstra que podem 

conduzir a ganhos em saúde 

 Promoção da responsabilização das unidades e equipas da RNCCI através da negociação 

transparente de metas para os indicadores 

 Promoção da autonomia técnica das unidades e a participação dos profissionais na definição 

e implementação das estratégias necessárias para atingir os objetivos acordados, em função 

dos recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis 

 Indução de mecanismos de autorregulação nas Entidades prestadoras que orientem a prática 

no sentido da excelência da prestação de cuidados de saúde 

 Introdução de incentivos (financeiros) de desempenho em função do cumprimento de 

objetivos de qualidade e desempenho. Os cenários podem ser alternativos, podendo haver 

uma lógica de incentivos financeiros cujo plafond é parte integrante do orçamento global do 

contrato, ou a acrescer ao orçamento 

 Incentivos institucionais atribuídos de acordo com o cumprimento das metas a negociar para 

os indicadores 

 Apuramento regular e sistemático dos custos das Unidades de CCI  

 Integração de cuidados garantida com a definição de indicadores comuns aos diferentes 

níveis: cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados 

 Sistema de informação que sustente os processos de contratualização 
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 Garantir que a ARS local contratualiza com os CSP locais a continuidade de cuidados 

integrados a utentes provenientes da RNCCI 

 Implementação de experiências piloto 

A estratégia subjacente às soluções preconizadas deve assentar na qualidade de cuidados e nos 

ganhos em saúde. Para o efeito, é necessário redefinir para este nível de cuidados indicadores de 

qualidade e indicadores de ganhos em saúde. Nos primeiros e considerando que a maioria dos 

utentes deste nível de cuidados são idosos, deve atentar-se na manutenção, no restabelecimento e 

no reforço das redes sociais e familiares das pessoas. Nos segundos, deve atentar-se na 

funcionalidade. 

No que se refere à dimensão: 

 

Considera-se de particular importância a questão da comunicação, tanto entre as entidades da 

RNCCI como entre a RNCCI e os seus utentes. Nessa medida, deverá atentar-se em aspetos que se 

relacionam com esta dimensão, nomeadamente: 

 Informação ao doente sobre: direitos e deveres; funcionamento e objetivos da RNCCI 

 Promoção de uma capilaridade e complementaridade efetivas entre níveis de cuidados, por 

via de estratégias de comunicação/informação, especificamente dirigidas aos profissionais 

dos diferentes níveis de cuidados 

 Credibilização da RNCCI, através do envolvimento dos elementos sinalizadores para a RNCCI 

(e.g. serviços hospitalares)  

Considera-se igualmente de particular relevância a questão da adequação dos recursos. Nessa 

medida, deverá atentar-se nos seguintes aspetos relacionados com esta questão: 

 Garantir a existência de uma ECCI por ACES, conforme legislado 

 Unificar a estrutura major – Dada a escassez de recursos e a necessidade da 

complementaridade de respostas à pessoa, do ponto de vista físico e mental, parece 

redundante a existência de duas redes, de cuidados à pessoa física e de cuidados à pessoa 

mental, e ainda de uma outra, de cuidados paliativos (até pelo facto de em cada ACES existir 

uma URAP, com técnicos diferenciados para diferentes abordagens) 

Considera-se igualmente de particular importância a questão da responsabilização, por via da 

promoção da accountability, através, por exemplo, de benchmarking e da implementação efetiva da 

cadeia de responsabilização definida pelo Decreto-Lei 101/2006. 

Estão, neste contexto, subjacentes questões organizacionais e operacionais. Das primeiras, exige-se 

uma maior integração entre os diferentes níveis de cuidados, em que o conceito de “continuidade de 

cuidados” deve ser introduzido; mas exige-se também uma maior integração inter-organizacional 

entre os diferentes parceiros envolvidos, nomeadamente, sociais e de saúde e públicos e privados. 

Das segundas exige-se um sistema de informação e comunicação interoperável e transparente. 

6. RECOMENDAÇÕES 

Partindo dos conhecimentos obtidos pela contextualização da temática e recurso a metodologias e 

técnicas de análise, foi possível refletir e perspetivar uma visão para o desenvolvimento dos CCI em 
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Portugal e identificar um conjunto de medidas prioritárias que, necessariamente, visam contribuir 

para a resposta à questão de partida: “Quais os eixos de intervenção estratégicos que poderão 

contribuir de modo efetivo para o desenvolvimento de uma Rede de CCI que permita a melhoria do 

seu acesso, qualidade e desempenho para a obtenção de mais ganhos em saúde: onde está o 

potencial para maiores ganhos em saúde na Rede de CCI”. 

Esta abordagem permitiu, ainda, estabelecer objetivos e identificar os principais instrumentos 

estratégicos de suporte à elaboração de um conjunto de recomendações que deverão ser entendidas 

como as respostas julgadas mais adequadas para promover a melhoria do acesso, a qualidade e 

desempenho, num quadro de sustentabilidade, potenciando, assim, um maior valor em saúde. 

Neste sentido, as recomendações que apresentamos constituem as linhas de desenvolvimento para a 

visão 2020, ou seja, o ponto de chegada para a concretização dos ganhos em saúde esperados. 

Para efeitos de organização e apresentação dos resultados, as recomendações dirigem-se para: 

  

Proximidade 
Comunicação 

2015 

Referenciação 
Mobilidade 

2016 

Complexidade 
Equidade 

2017 

Contratualização 
Benchmarking 

2018 

Qualidade 
Responsabilização 

2019/20 
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2019/20 
Qualidade 

Responsabilização 

•Adequação de recursos 
das unidades prestadoras 
às necessidades dos 
doentes e à prestação com 
qualidade 

•Prestação de contas e 
cadeias de 
responsabilização 

2018 

Contratualização 

Benchmarking 

•Indicadores de qualidade e 
económico-financeiros e 
metas estabelecidas com 
as unidades prestadoras 

•Disseminação e 
uniformização das boas 
práticas 

2017 

Complexidade 

Equidade 

•Criação (ou 
melhoramento) de um 
instrumento que defina o 
perfil de funcionalidade e 
de um sistema de 
classificação de doentes, 
nele assente 

•Revisão da fórmula de 
comparticipação 
(relacionada com 
capacidade efetiva para 
pagar) 

•Articulação efetiva entre 
todos os intervenientes, 
estruturas e setores  

2016 

Referenciação 

Mobilidade 

•Colocação na RNCCI com 
base numa necessidade 
básica de saúde 

•Migração de doentes mal 
colocados na RNCCI para 
respostas de tipo social 
(incremento de respostas 
exclusivamente sociais: 
articulação com setor 
social) 

2015 

Proximidade 

Comunicação 

•Mapeamento local de 
respostas e integração em 
planos locais de saúde 

•Valorização da sociedade 
civil e capacitação dos 
cuidadores e redes 
informais 

•Esclarecimento efetivo do 
funcionamento e objetivos 
da RNCCI a todos os seus 
intervenientes 

•Unificação da estrutura 
major (CCI, Cuidados 
Paliativos, Saúde Mental) 

•Preparação para a 
contratualização: estudo 
de indicadores fiáveis 

•Preparação para a revisão 
do modelo de 
financiamento: definição 
de perfis de funcionalidade 

Figura 4. Recomendações 2015-2020 

Outcomes Financiamento e Sustentabilidade Contratualização e Qualidade Organização Cooperação Interinstitucional e Intersetorial 
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PRINCIPAIS GANHOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS  

Encontram-se ilustrados na figura abaixo os principais ganhos e entidades responsáveis para as 

medidas propostas. 

Figura 5. Principais ganhos e entidades responsáveis 

Proximidade Comunicação                                                                                                                                                           
2015-2016 

•Principais Ganhos: Promoção da qualidade dos cuidados prestados, reafetação de recursos, 
melhoria do acesso, adequação das respostas e assegurar a satisfação dos profissionais e 
utentes, ajustamento às crescentes restrições orçamentais e de recursos, melhoria da 
qualidade e segurança dos doentes 

•Responsabilidade: Hospitais, CSP e RNCCI; sociedade civil, Ministério da Saúde (MS), 
Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS)/Núcleo funcional da RNCCI, ARS 

Referenciação Mobilidade                                                                                                                                                            
2015-2018 

•Principais Ganhos: Melhoria da qualidade dos cuidados prestados, melhoria e equidade no 
acesso, reafetação de recursos de acordo com as necessidades, assegurar a satisfação dos 
profissionais e utentes, melhoria da qualidade e segurança dos doentes 

•Responsabilidade: Hospitais, ULS, ACES e RNCCI, MS, ACSS/Núcleo funcional da RNCCI, ARS 

Complexidade Equidade                                                                                                                                                                
2015-2020 

•Principais Ganhos: melhoria do acesso, reafetação de recursos mais efetiva, fiabilidade da 
informação, sustentabilidade do sistema 

•Responsabilidade: Hospitais, Núcleo funcional da RNCCI, MS, ACSS/Núcleo funcional da RNCCI, 
ARS 

Contratualização Benchmarking                                                                                                                                                
2015-2020 

•Principais Ganhos: responsabilizar os profissionais de saúde, melhoria do acesso, fiabilidade da 
informação, monitorização e acompanhamento dos ganhos em saúde, através de indicadores, 
promoção da qualidade, reafetação dos recursos, partilha de boas práticas, uniformização dos 
processos e melhores resultados em saúde 

•Responsabilidade: MS, ACSS/Núcleo funcional da RNCCI, ARS 

Qualidade Responsabilização                                                                                                                                                      
2015-2020 

•Principais Ganhos: maior responsabilização dos profissionais de saúde, gestores e políticos, 
garantir a fiabilidade da informação e a partilha de responsabilidades, satisfação do utente e 
dos profissionais, melhoria dos cuidados prestados, sustentabilidade do sistema 

•Responsabilidade: MS, ACSS/Núcleo funcional da RNCCI, ARS,  Hospitais, ULS, ACES e RNCCI 



 

 

 

 
 

Roteiro de Intervenção em Cuidados Continuados Integrados Pág. 17 

EXEQUIBILIDADE E TEMPORALIDADE DAS MEDIDAS PROPOSTAS 

Encontra-se ilustrada na figura abaixo a exequibilidade e temporalidade das medidas propostas. 

Figura 6. Exequibilidade e temporalidade das medidas propostas 

  

 

A.  MAPEAMENTO LOCAL DE RESPOSTAS E INTEGRAÇÃO EM PLANOS LOCAIS DE SAÚDE 
B.  VALORIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E CAPACITAÇÃO DOS CUIDADORES E REDES INFORMAIS 
C.  ESCLARECIMENTO EFETIVO DO FUNCIONAMENTO E OBJETIVOS DA RNCCI A TODOS OS SEUS INTERVENIENTES 
D. UNIFICAÇÃO DA ESTRUTURA MAJOR (CCI, CUIDADOS PALIATIVOS, SAÚDE MENTAL) 
E.  PREPARAÇÃO PARA A CONTRATUALIZAÇÃO: ESTUDO DE INDICADORES FIÁVEIS 
F.  PREPARAÇÃO PARA A REVISÃO DO MODELO DE FINANCIAMENTO: DEFINIÇÃO DE PERFIS DE FUNCIONALIDADE 
G. COLOCAÇÃO NA RNCCI COM BASE NUMA NECESSIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
H.  MIGRAÇÃO DE DOENTES MAL COLOCADOS NA RNCCI PARA RESPOSTAS DE TIPO SOCIAL (INCREMENTO DE RESPOSTAS 

EXCLUSIVAMENTE SOCIAIS: ARTICULAÇÃO COM SETOR SOCIAL) 
I. CRIAÇÃO (OU MELHORAMENTO) DE UM INSTRUMENTO QUE DEFINA O PERFIL DE FUNCIONALIDADE E DE UM SISTEMA DE 

CLASSIFICAÇÃO DE DOENTES, NELE ASSENTE 
J.  REVISÃO DA FÓRMULA DE COMPARTICIPAÇÃO (RELACIONADA COM CAPACIDADE EFETIVA PARA PAGAR) 
K.  ARTICULAÇÃO EFETIVA ENTRE TODOS OS INTERVENIENTES, ESTRUTURAS E SETORES  
L. INDICADORES DE QUALIDADE E ECONÓMICO-FINANCEIROS E METAS ESTABELECIDAS COM AS UNIDADES PRESTADORAS 
M.  DISSEMINAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS 
N. ADEQUAÇÃO DE RECURSOS DAS UNIDADES PRESTADORAS ÀS NECESSIDADES DOS DOENTES E À PRESTAÇÃO COM QUALIDADE 
O.  PRESTAÇÃO DE CONTAS E CADEIAS DE RESPONSABILIZAÇÃO 
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INDICADORES  

No quadro a seguir apresentado, encontram-se listadas sugestões de indicadores, a trabalhar, testar 

e melhorar, que têm como propósito medir o sucesso das propostas apresentadas neste roteiro. 
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Quadro 1. Indicadores para a execução do roteiro 

Objetivo estratégico Objetivos específicos Indicadores Metas 

Proximidade 

Comunicação 

 Mapeamento local de respostas e integração em planos locais de saúde 

 Valorização da sociedade civil e capacitação dos cuidadores e redes informais 

 Esclarecimento efetivo do funcionamento e objetivos da rncci a todos os seus 

intervenientes 

 Unificação da estrutura major (CCI, cuidados paliativos, saúde mental) 

 Articulação efetiva entre todos os intervenientes, estruturas e setores 

1. Percentagem de ACES com levantamento das redes informais existentes na área de 

abrangência 

2. Percentagem de ACES com oferta formativa aos cuidadores informais da sua área de 

abrangência 

3. Percentagem de ACES com URAP com resposta diferenciada e adequada aos utentes da UCCI 

4. Percentagem de planos locais de saúde com mapeamento de respostas sociais e de saúde 

5. Percentagem de parcerias estabelecidas com os parceiros da comunidade local existentes 

6. Percentagem de utentes saídos das unidades de internamento da RNCCI para o domicílio com 

apoio dos CSP 

 (a determinar, 

após diagnóstico 

da situação) 

Referenciação 

Mobilidade 

 Colocação na RNCCI com base numa necessidade básica de saúde 

 Migração de doentes mal colocados na RNCCI para respostas de tipo social 

(incremento de respostas exclusivamente sociais: articulação com setor social) 

1. Percentagem de registo de prática desconforme às orientações para sinalização/referenciação 

2. Percentagem de utentes referenciados para a RNCCI com situação de doença (que supera a 

necessidade social) à data da referenciação 

3. Percentagem de doentes referenciados com avaliação da funcionalidade prévia 

 (a determinar, 

após diagnóstico 

da situação) 

Complexidade 

Equidade 

 Criação (ou melhoramento) de um instrumento que defina o perfil de 

funcionalidade e de um sistema de classificação de doentes, nele assente 

 Revisão da fórmula de comparticipação (relacionada com capacidade efetiva para 

pagar) 

1. Percentagem de doentes adequadamente admitidos numa unidade ou equipa da RNCCI, de 

acordo com o seu perfil de funcionalidade 

2. Percentagem de doentes referenciados para a rncci sem admissão por falta de capacidade para 

pagar comparticipação 

 (a determinar, 

após diagnóstico 

da situação) 

Contratualização 

Benchmarking 

 Indicadores de qualidade e económico-financeiros e metas estabelecidas com as 

unidades prestadoras 

 Disseminação e uniformização das boas práticas 

1. Variação do nível de funcionalidade entre a entrada na unidade de internamento da rncci e a 

alta da unidade de internamento da RNCCI 

2. Variação do nível de funcionalidade entre a alta clínica hospitalar e a entrada na RNCCI 

3. Variação do nível de funcionalidade entre a entrada na rncci e a alta da RNCCI 

4. Variação do nível de funcionalidade entre entradas e saídas das diferentes unidades e equipas 

5. Taxa de infeções nas unidades de internamento 

6. Taxa de quedas nas unidades de internamento 

7. Taxa de incidência de úlceras de pressão nas unidades de internamento 

8. Taxa de prevalência de úlceras de pressão nas unidades de internamento 

9. Taxa de readmissões hospitalares de doentes internados na RNCCI 

 (a determinar, 

após diagnóstico 

da situação) 

QUALIDADE 

RESPONSABILIZAÇÃO 

(outcomes) 

• Adequação de recursos das unidades prestadoras às necessidades dos doentes e 

à prestação com qualidade 

• Prestação de contas e cadeias de responsabilização 

1. Percentagem de RH por especialidade afetos às unidades de internamento da RNCCI 

2. Percentagem de utentes saídos das unidades de internamento da RNCCI para o domicílio com 

avaliação de todas as dimensões da funcionalidade, realizada no momento da alta  

3. Percentagem de unidades de internamento da RNCCI com avaliação e relatórios trimestrais 

realizados pela equipa multidisciplinar 

4. Tempos de espera para transferência entre níveis de cuidados 

 (a determinar, 

após diagnóstico 

da situação) 
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