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Introdução
As alterações demográficas que têm estado a acontecer um pouco por todo o
mundo ocidental, têm reflectido o envelhecimento da população, o que vem
colocar a todos nós, desafios para os quais não estávamos preparados.
Embora, actualmente, existam múltiplas respostas sociais, como, por exemplo,
centros de dia e de convívio, serviços de apoio domiciliário, lares e residências
para idosos, entre outros, os lares para idosos foram durante décadas, e ainda
o são, a única resposta social, cuja utilização exigia a institucionalização do
idoso, que ali se mantinha geralmente até ao fim da vida.
Os desafios que se colocam aos organismos e entidades com intervenção
directa na problemática do envelhecimento, prendem-se com a capacidade
destes responderem às necessidades das pessoas idosas e das suas famílias.
Entre os desígnios fundamentais da Ordem dos Enfermeiros contam-se a
promoção e defesa da qualidade dos cuidados de enfermagem prestados à
população, bem como o desenvolvimento, a regulamentação e o controlo do
exercício da profissão de enfermeiro, assegurando a observância das regras da
ética e da deontologia profissional. Tendo por princípio que os cuidados de
enfermagem centrados nos idosos residentes em lares, visam a satisfação das
necessidades humanas fundamentais e a promoção da máxima independência
na realização das actividades da vida diária, bem como a adaptação funcional
aos défices e a adaptação a um novo ambiente, que se deseja seguro, os
órgãos sociais da Secção Regional da Região Autónoma dos Açores da Ordem
dos Enfermeiros, no seu plano de actividades do ano 2006, elegeram como
uma prioridade realizar visitas institucionais aos lares e residências para os
Idosos na Região.
Foi, então, nosso objectivo, conhecer a realidade regional, no que concerne
à vida dos idosos residentes em lares, nomeadamente quanto à prestação
de cuidados de saúde e, particularmente, no que aos cuidados de
enfermagem diz respeito.
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1. Missão e natureza dos cuidados de enfermagem
Tal como vem definido no REPE (Regulamento do Exercício Profissional dos
Enfermeiros Decreto-Lei n.º 161/96, de 4 de Setembro, alterado pelo Decretolei n.º 104/98, de 21 de Abril), a enfermagem é a profissão que, na área da
saúde, tem como objectivo prestar cuidados de enfermagem ao ser humano,
são ou doente, ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais em que ele está
integrado, de forma que mantenham, melhorem e recuperem a saúde,
ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente
quanto possível. O enfermeiro é o profissional habilitado com um curso de
enfermagem legalmente reconhecido, a quem foi atribuído um título profissional
que lhe reconhece competência científica, técnica e humana para a prestação
de cuidados de enfermagem gerais ao indivíduo, família, grupos e comunidade,
aos níveis da prevenção primária, secundária e terciária.
De igual modo o REPE define cuidados de enfermagem como “as intervenções
autónomas ou interdependentes a realizar pelo enfermeiro no âmbito das suas
qualificações profissionais”.
Os cuidados de enfermagem são caracterizados por:
1) Terem por fundamento uma interacção entre enfermeiro e utente, indivíduo,
família, grupos e comunidade;
2) Estabelecerem uma relação de ajuda com o utente;
3) Utilizarem metodologia científica, que inclui:
a) A identificação dos problemas de saúde em geral e de enfermagem em
especial, no indivíduo, família, grupos e comunidade;
b) A recolha e apreciação de dados sobre cada situação que se
apresenta;
c) A formulação do diagnóstico de enfermagem;
d) A elaboração e realização de planos para a prestação de cuidados de
enfermagem;
e) A execução correcta e adequada dos cuidados de enfermagem
necessários;
f) A avaliação dos cuidados de enfermagem prestados e a reformulação
das intervenções;
4) Englobarem, de acordo com o grau de dependência do utente, as seguintes
formas de actuação:
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a) Fazer por substituir a competência funcional em que o utente esteja
totalmente incapacitado;
b) Ajudar a completar a competência funcional em que o utente esteja
parcialmente incapacitado;
c) Orientar e supervisar, transmitindo informação ao utente que vise
mudança de comportamento para a aquisição de estilos de vida saudáveis
ou recuperação da saúde, acompanhar este processo e introduzir as
correcções necessárias;
d) Encaminhar, orientando para os recursos adequados, em função dos
problemas existentes, ou promover a intervenção de outros técnicos de
saúde, quando os problemas identificados não possam ser resolvidos só
pelo enfermeiro;
e) Avaliar, verificando os resultados das intervenções de enfermagem
através da observação, resposta do utente, familiares ou outros e dos
registos efectuados.
As intervenções dos enfermeiros são autónomas e interdependentes.
Consideram-se autónomas as acções realizadas pelos enfermeiros, sob sua
única e exclusiva iniciativa e responsabilidade, de acordo com as respectivas
qualificações profissionais, seja na prestação de cuidados, na gestão, no
ensino, na formação ou na assessoria, com os contributos na investigação em
enfermagem.
Consideram-se interdependentes as acções realizadas pelos enfermeiros de
acordo com as respectivas qualificações profissionais, em conjunto com outros
técnicos, para atingir um objectivo comum, decorrentes de planos de acção
previamente definidos pelas equipas multidisciplinares em que estão integrados
e das prescrições ou orientações previamente formalizadas.
Tendo em conta as intervenções dos enfermeiros, e em conformidade com o
diagnóstico de enfermagem, os enfermeiros, de acordo com as suas
qualificações profissionais:
a) Organizam, coordenam, executam, supervisam e avaliam as
intervenções de enfermagem aos três níveis de prevenção;
b) Decidem sobre técnicas e meios a utilizar na prestação de cuidados de
enfermagem, potenciando e rentabilizando os recursos existentes, criando
a confiança e a participação activa do indivíduo, família, grupos e
comunidade;
c) Utilizam técnicas próprias da profissão de enfermagem com vista à
manutenção e recuperação das funções vitais, nomeadamente respiração,

5

alimentação, eliminação, circulação, comunicação, integridade cutânea e
mobilidade;
d) Participam na coordenação e dinamização das actividades inerentes à
situação de saúde/doença, quer o utente seja seguido em internamento,
ambulatório ou domiciliário;
e) Procedem à administração da terapêutica prescrita, detectando os seus
efeitos e actuando em conformidade, devendo, em situação de
emergência, agir de acordo com a qualificação e os conhecimentos que
detêm, tendo como finalidade a manutenção ou recuperação das funções
vitais;
f) Participam na elaboração e concretização de protocolos referentes a
normas e critérios para administração de tratamentos e medicamentos;
g) Procedem ao ensino do utente sobre a administração e utilização de
medicamentos ou tratamentos.

2. A promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos idosos
e âmbito profissional dos enfermeiros
A saúde é considerada uma condição essencial do desenvolvimento das
sociedades; é o estado habitual das pessoas e está subjacente à capacidade
destas implementarem acções de rotina, tais como, comer, repousar, fazer
exercício físico, relacionar-se com os outros. A saúde é, por assim dizer, o
resultado das experiências passadas em termos de estilos de vida; de
exposição aos ambientes onde a pessoa vive e dos cuidados de saúde que
recebe, sendo a qualidade de vida, nas pessoas idosas, largamente
influenciada pela capacidade destas manterem a autonomia e a independência.
A qualidade de vida das pessoas idosas residentes em lares depende da
articulação de um conjunto de factores organizacionais e relacionais que tenha
como objectivo principal o respeito e a promoção da dignidade de cada idoso,
considerando a sua individualidade como pessoa de direitos vivendo uma fase
do seu ciclo de vida no seu percurso de realização como pessoa.
A complexidade dos cuidados de enfermagem para a satisfação das
necessidades dos idosos é cada vez maior, pois a população idosa tanto pode
estar física e psiquicamente bem, como pode estar doente, ou com dificuldades
pessoais, familiares, ou sociais.
Na prestação de cuidados aos idosos, os enfermeiros dominam uma
multiplicidade de conhecimentos como o conhecimento do processo de
envelhecimento físico, psicológico e social, o conhecimento das necessidades
do idoso doente ou saudável e conhecimentos necessários para poder utilizar
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um processo baseado nas necessidades reais de cuidados de enfermagem à
pessoa idosa. É, também, condição essencial, os enfermeiros conhecerem-se
a si próprios, agirem com autenticidade e maturidade relativamente aos
fenómenos do envelhecimento e da morte.
Ao prestar cuidados globais aos idosos, os enfermeiros praticam intervenções
interdependentes, mas o seu trabalho consiste sobretudo nas intervenções
autónomas com vista a cuidar do idoso e a assegurar o seu bem-estar e a
sua saúde. Esta prestação de cuidados baseia-se em princípios científicos e
em valores humanos tais como a confiança, o respeito e a aceitação dos
outros, o reconhecimento da sua autonomia, das suas limitações e do seu
potencial de actualização.
Para a satisfação das necessidades dos idosos são elementos fundamentais a
avaliação correcta das capacidades dos idosos e o respeito pelas mesmas, as
crenças, valores e desejos de natureza individual dos idosos; a procura
constante da empatia nas interacções que o enfermeiro estabelece; o
estabelecimento de parcerias construídas com o idoso no planeamento do
processo de cuidados; o envolvimento dos conviventes significativos do idoso
no processo de cuidados; o empenho do enfermeiro tendo em vista minimizar o
impacto negativo provocado pelas mudanças de ambiente forçadas pelas
necessidades decorrentes do ciclo de vida, como por exemplo, a ida para um
lar.
As pessoas idosas com necessidades de ajuda aos diferentes níveis,
necessitam de respostas de qualidade. Estas respostas devem ser
desenvolvidas na perspectiva do reconhecimento do direito das pessoas
idosas, à cidadania, à igualdade de oportunidades, à participação no processo
de desenvolvimento económico, social e cultural, implicando o acesso aos
cuidados que ela deseja e necessita, ao bem-estar e à qualidade de vida.
De um modo geral, as intervenções dos enfermeiros junto das pessoas idosas
baseiam-se na estimulação da auto-responsabilização (i)
para uma
alimentação e actividade física adequadas, (ii) para a utilização de estratégias
de adaptação às perdas, (iii) para a (re)organização do ambiente, entre outras.
Do ponto de vista dos enfermeiros, os cuidados prestados às pessoas idosas
podem objectivar-se de diferentes maneiras, uma vez que cada pessoa é única
e irrepetível. Berger e Mailloux-Poirier (1995)1, na sua obra Pessoas Idosas,
uma abordagem global, referem alguns objectivos que os enfermeiros devem
1

BERGER, M, e MAILLOUX-POIRIER (1995) – Pessoas Idosas, uma abordagem global,

Lisboa, Lusodidacta.
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ter em conta na construção e na prestação de cuidados às pessoas idosas e
que são:
– Proteger e promover a saúde;
– Prevenir complicações de situações patológicas;
– Satisfazer necessidades de saúde identificadas, percebidas e/ou
expressas;
– Favorecer a identidade e a autonomia da pessoa;
– Prevenir o isolamento social;
– Ajudar a pessoa na preservação das suas capacidades físicas,
psicológicas e sociais;
– Ajudar a pessoa no desenvolvimento de novas capacidades;
– Estimular a pessoa a inserir-se no seu meio.
Também a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1984)2 apontou os seguintes
objectivos para a prestação de cuidados de saúde à pessoa idosa e que são:
– Prevenir a perda de aptidões funcionais;
– Manter a qualidade de vida;
– Manter a pessoa idosa onde ele deseja;
– Dar apoio à família da pessoa idosa;
– Proporcionar assistência de qualidade;
– Contribuir para que a pessoa idosa, no final da sua vida, possa morrer
tranquilamente proporcionando-lhe cuidados adequados.
De facto, os cuidados de saúde dirigidos à população idosa, podem propiciar
uma maior longevidade, melhorar a qualidade de vida e ajudar a racionalizar os
recursos da sociedade.

3. O envelhecimento demográfico: o contexto nacional e
regional
A melhoria das condições de vida das populações, um maior e melhor acesso
aos cuidados de saúde com um consequente aumento da esperança de vida,
aliada a uma baixa da taxa de natalidade, têm levado a que as pessoas vivam
mais tempo, o que se tem traduzido num número cada vez maior de idosos.

2

OMS (1984) – La protection de la Santé des personnes âgées, pp. 111-127.
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Em Portugal e no Mundo Ocidental a população está a envelhecer e o desafio
que se coloca consiste na capacidade de adaptação da sociedade a esta nova
realidade.
O envelhecimento da população portuguesa enquadra-se no pendor dominante
da dinâmica das populações dos países da União Europeia. Segundo
projecções do Instituto Nacional de Estatística3 por volta de 2020 as pessoas
com mais de 65 anos representarão 18,1% da população portuguesa.
Acrescente-se, ainda, que em 1960, só 8% da população portuguesa era
constituída por pessoas idosas, mas já em 1998, esse número subia para
15,2%. Nos censos de 2001 a percentagem da população idosa portuguesa era
já de 16,4%, suplantando, pela primeira vez, a dos jovens que se situava nos
16%.
Portugal tem cerca de um milhão e meio de pessoas com mais de 65 anos
numa população de 10 milhões de habitantes4. À semelhança de outros países
europeus, manifesta uma nítida tendência para o envelhecimento, resultante
dos baixos índices de natalidade (em queda acentuada há quase duas
décadas), e do aumento da esperança de vida (71 anos para os homens e 78
para as mulheres). De acordo com os censos de 1981, por cada 100 jovens
com menos de 15 anos existiam 45 idosos. Nas estimativas em 1997, eram já
89 idosos por cada 100 jovens. Nos censos de 2001 a relação passa a ser de
103 idosos para 100 jovens.
A Região Autónoma dos Açores5, apesar de apresentar em 1998 uma
população ainda predominantemente jovem, 55 790 indivíduos com menos de
15 anos para 29 240 com mais de 65 anos, o problema começa já a ser
preocupante principalmente nas ilhas com menor peso demográfico, as quais
têm vindo a perder população. Acrescente-se, ainda, que os últimos dados da
população residente6 na Região Autónoma dos Açores apontam para 47 581
indivíduos com menos de 15 anos e 30 142 com mais de 65 anos, o que traduz
já um certo envelhecimento demográfico relativamente aos dados de 1998.
O fenómeno do envelhecimento demográfico está longe de ser um assunto
pacífico pelas implicações sociais, económicas e financeiras que o envolve. De
qualquer modo, o aumento do número de pessoas idosas só é preocupante
porque se desenvolve num contexto desfavorável em que associado à
diminuição da taxa de natalidade, à crescente instabilidade nos laços
3

Instituto Nacional de Estatística (1999) – As Gerações mais Idosas
http://www.ine.pt
5
http://www.ine.pt/srea/
4

6

Estimativa da população residente na Região Autónoma dos Açores fornecida pelo Serviço
Regional de Estatística dos Açores.
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familiares, à indisponibilidade da família em dar um apoio efectivo aos seus
idosos, à crise dos sistemas de protecção social, à crescente
despersonalização das relações sociais, têm vindo a agravar as condições de
vida das pessoas mais velhas.
Face a esta realidade, as nossas comunidades vão encontrando formas de
lidar com as alterações demográficas, criando redes de suporte formais e
informais de apoio à pessoa idosa. A rede de suporte formal é composta de
organismos de ajuda governamentais e é constituída por várias instituições,
como por exemplo, centros de dia, centros de convívio, hospitais de dia, lares
de idosos, entre outros). Por outro lado, existe a rede de suporte informal, a
chamada rede natural de ajuda, que é constituída pelo companheiro, filhos,
parentes, amigos e vizinhos.
A primeira solução é a mais utilizada nos casos de idosos com grandes
incapacidades físicas e psicológicas, enquanto as segundas são as preferidas
e mais utilizadas nos casos em que há manutenção de autonomia funcional.

4. Os serviços de saúde e sociais face à pessoa idosa
Perante o envelhecimento progressivo da população, a sociedade civil e o
Estado tiveram que se organizar e criar condições para acolher o número
crescente de idosos.
As principais respostas que as pessoas idosas têm à sua disposição são de
dois tipos:
•
•

saúde (hospitais, hospitais de retaguarda ou geriátricos, apoio
domiciliário integrado);
sociais (lares, centros de dia, serviços de apoio domiciliário, etc.). Estas
são quase todas geridas por IPSS.

De acordo com as perspectivas demográficas actuais e do enquadramento
sócio-familiar das pessoas idosas, alguns princípios são definidos em “A Saúde
dos Portugueses – (Direcção-Geral de Saúde, 1997)”7 documento que, de
algum modo, pode orientar as acções que tenham a ver com a prestação de
cuidados de saúde às pessoas idosas.

7

http://www.dgsaude.pt
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Neste documento defende-se que os serviços que prestam cuidados de saúde
às pessoas idosas devem ser:
a) abrangentes – assegurando todas as ajudas que a pessoa necessite
para viver;
b) equitativos – assegurando que todas as pessoas tenham as mesmas
possibilidades de satisfazer as suas necessidades globais;
c) acessíveis – tendo em conta diversos factores, alguns serviços terão
de ser prestados no domicílio;
d) oportunos – respondendo de forma rápida às situações mais
urgentes;
e) integrados – englobando os problemas das pessoas idosas e dos
familiares que lhes prestam cuidados;
f) coordenados – assegurando a interligação entre os serviços ou
entidades prestadoras de cuidados;
g) planeados – estudando e promovendo as necessidades das pessoas
idosas, de modo a obterem respostas eficazes, e
h) orçamentados – aplicando uma correcta gestão às reais
necessidades.
Tendo em conta estes princípios, importa desenvolver formas inovadoras,
condignas e flexíveis para responder às reais necessidades de saúde das
pessoas idosas, não esquecendo a sua heterogeneidade. Por exemplo, a
articulação entre o hospital e o centro de saúde aquando do regresso a casa da
pessoa idosa será um aspecto a contemplar. Assim, começa a ganhar
relevância o planeamento da alta, o que permite reintegrar a pessoa idosa na
sua família/comunidade em tempo útil, isto é, que a alta coincida com a saída
do hospital e com a respectiva mobilização dos recursos adequados, a fim de
dar resposta às suas necessidades.
No que diz respeito aos cuidados de saúde aos residentes em lares ou
residências para idosos, importa referir que a estrutura residencial deve
promover a educação e a promoção da saúde, a prevenção da doença, e deve
assegurar os cuidados de saúde (médicos, de enfermagem, e outros) aos
residentes.

5. As visitas institucionais da Ordem dos Enfermeiros às
residências e lares de idosos na Região Autónoma dos Açores
A Secção Regional da Região Autónoma dos Açores da Ordem dos
Enfermeiros, no sentido do cumprimento da sua Missão e desígnios atrás
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enunciados, realizou, durante o ano de 2006, visitas institucionais a lares e
residências para idosos na Região Autónoma dos Açores com os seguintes
objectivos:
a) fazer o acompanhamento do exercício profissional no sentido da sua
promoção e de acordo com os quadros de referência da Ordem dos
Enfermeiros;
b) contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem;
c) estabelecer um relacionamento com os gestores e enfermeiro
responsável, que estimule a reflexão sobre os contextos e práticas dos
cuidados,
d) prevenir situações que configurem exercício ilegal da profissão.
Para efeitos do presente relatório, considerámos Lar para idosos “o
estabelecimento em que sejam desenvolvidas actividades de apoio social a
pessoas idosas através do alojamento colectivo, de utilização temporária ou
permanente, fornecimento de alimentação, cuidados de saúde, higiene e
conforto, fomentando o convívio e propiciando a animação social e a ocupação
dos tempos livres dos utentes”8.
À data das visitas institucionais aos Lares para Idosos, todos os
estabelecimentos eram geridos por IPSS, irmandades, misericórdias ou por
instituições similares. Foram visitados 21 lares e residências para idosos a
saber:
• Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto
• Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada - Lar da Levada
• Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada - Centro Geriátrico/Unidade
de Cuidados Continuados
• Santa Casa da Misericórdia do Divino Espírito Santo da Maia
• Lar de Idosos Luís Soares de Sousa
• Lar de Idosos Augusto César Ferreira Cabido da Ribeira Grande
• Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia da Povoação
• Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste
• Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo
• Recolhimento Jesus, Maria, José
• Centro Social de Idosos de São Francisco Xavier no Raminho
• Lar de Idosos D. Pedro V
• Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa
• Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Graciosa
• Casa de Repouso João Inácio de Sousa
8

Normas reguladoras das condições de instalação e funcionamento dos lares para idosos –
Despacho Normativo nº 12/98 de 25-2-1998.
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Lar de Idosos da Piedade da Santa Casa da Misericórdia das Lajes do
Pico
• Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de São Roque do Pico
• Lar de Idosos Santa Maria Madalena da Santa Casa da Misericórdia da
Madalena
• Lar de São Francisco da Santa Casa da Misericórdia da Horta
• Clínica do Bom Jesus
• Casa de Saúde de Nossa Senhora da Conceição
Não foram visitados, por dificuldades de compatibilização de agendas, os
seguintes lares:
• Lar de Idosos do Bom Jesus da Pedra da Santa Casa da Misericórdia de
Vila Franca
• Lar de Idosos António Peixoto Pimentel da Santa Casa da Misericórdia
de Santa Cruz das Flores9
• Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Lajes das Flores10
•

As visitas foram efectuadas após marcação prévia com os responsáveis das
instituições. Para a recolha de informação utilizou-se o Guião de Visitas
Institucionais a Lares de Idosos, desenvolvido pela Ordem dos Enfermeiros.
Salientamos que os princípios que presidiram à elaboração deste trabalho se
prendem com o propósito de conhecer exploratoriamente a realidade regional e
não com qualquer intuito de auditoria às Instituições visitadas.
Nesse sentido, o tratamento das informações recolhidas permitiu: (i)
compreender alguns aspectos globais que de alguma forma podem ser
considerados como indicadores do funcionamento dessas instituições, (ii)
conhecer a realidade da prestação de cuidados a idosos residentes nos lares
da Região a partir do contacto directo e em primeira mão com a realidade local
(iii) fundamentar recomendações e sugestões que possam contribuir para a
melhoria dos cuidados prestados a esses idosos.
Por não termos conhecimento dos acordos de cooperação existentes entre as
instituições e a segurança social, optámos por seguir o Despacho Normativo nº
12/98, onde são aprovadas as normas que regulam as condições a que devem
obedecer a instalação e o funcionamento dos lares para idosos, abrangidos
pelo Decreto – Lei nº 133 – A/97, de 30 de Maio, aplicado à Região pelo
Despacho Normativo nº 12/2003 de 17 de Abril, com a precisão relativa ao
facto da referencia à entidade competente em matéria de segurança social
dever ser entendida na Região Autónoma dos Açores, como feita ao serviço

9

e 10 Visitas Efectuadas em Setembro de 2007 após a conclusão deste relatório.
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social da divisão de acção social geograficamente competente do Instituto de
Acção Social.
As visitas decorreram num clima de grande abertura e de cordialidade em
todas as instituições visitadas. De um modo geral, as estruturas físicas dos
lares, bem como a localização, as acessibilidades (exteriores e interiores) não
nos oferecem motivos de grande preocupação, a não ser nos edifícios de
construção mais antiga, dificultando o acolhimento e a mobilidade dos
residentes.
Dos lares e residências visitados, mais de 50% têm uma lotação superior a 40
pessoas, existindo apenas 3 lares com uma população residente inferior a 20
pessoas (gráfico nº1).
Gráfico 1: Número de residentes por instituição
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Constata-se a predominância de instituições de média dimensão, salientandose que em 86% das instituições o número de residentes ultrapassa os 20
idosos o que implicará, não só pelo número mas também pelas condições
crónicas de saúde associadas ao envelhecimento, uma atenção especial no
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que respeita ao planeamento da dotação de pessoal de saúde (não só em
termos de número como de permanência e continuidade da assistência
efectuada).
Outro dos dados mais relevantes, emergentes na informação recolhida,
prendeu-se com a existência de listas de espera em 20 dos 21 lares visitados
(gráfico nº2). Este dado impõe-se pela sua dimensão. O único estabelecimento
que não refere a existência de lista de espera para admissão de idosos é um
estabelecimento com gestão privada sem uma política de lista de espera.
Gráfico 2: Existência de Lista de espera
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Várias leituras podem ser retiradas na análise desta informação.
Salientaríamos duas delas: em primeiro lugar a constatação de uma notória
dificuldade de capacidade de resposta na Região para atender às reais
necessidades de uma população cada vez mais envelhecida e com
necessidade de ser referenciada a um lar (dadas as suas condições de
saúde/económicas e o menor apoio da rede tradicional de suporte); em
segundo lugar, talvez de uma forma mais indirecta, poder-se-á equacionar se
as respostas desenhadas no terreno que se destinam a manter os idosos nos
seus domicílios com níveis adequados de autonomia e qualidade, são as
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suficientes ou as adequadas, fazendo com que os idosos sejam “obrigados” a
procurar lares ou residências.
Pelo que pudemos observar, pareceu-nos existir da parte dos responsáveis,
preocupação em garantir as necessidades básicas aos idosos. No entanto, no
que diz respeito às questões de animação e de terapia ocupacional, muito
embora se comemorem algumas festividades, são, em muitos casos, pouco
valorizadas, debatendo-se com a falta de profissionais qualificados para
colaborarem no planeamento, execução e avaliação das actividades. Esta
convicção sustenta-se, também, no facto de muitas das instituições não
disporem de ateliers com condições adequadas de funcionamento (seja em
termos de espaços disponíveis seja em termos do tipo das actividades que
proporcionam).
No que diz respeito à alimentação, foi-nos referido existir algum cuidado com
as necessidades nutricionais dos idosos, existindo, em 8 lares visitados, a
colaboração de nutricionista/dietista na elaboração das dietas. Mas, em
algumas das instituições visitadas existem dificuldades em manter a cozinha
em funcionamento aos fins-de-semana.
Relativamente aos cuidados de saúde prestados à população residente, notamse grandes dificuldades e insuficiência na oferta de cuidados de saúde
(cuidados médicos e cuidados de enfermagem). Nos lares visitados existe um
número elevado de idosos em situação de grande dependência que, segundo
os responsáveis, tem vindo a aumentar de ano para ano. Por outro lado foi
visível a inexistência de uma cultura de documentação do nível de dependência
desses mesmos idosos no que respeita ao seu desempenho funcional e ao seu
grau de autonomia no desempenho das Actividades Básicas de Vida Diária11
ou nas Actividades Instrumentais de Vida Diária12. Mesmo nos locais em
que essa avaliação estava a ser realizada não nos pareceu, por um lado,
suficientemente clara sobre quem recaía a responsabilidade da avaliação e,
por outro, que essa avaliação fosse um recurso importante no planeamento e
monitorização dos ganhos em saúde dos idosos aí residentes.
Por sua vez as Instituições devem proporcionar aos seus funcionários
actividades formativas, eu promovam o seu desenvolvimento e os capacitem
para as funções que lhes são exigidas de forma a manter um nível adequado e

11

Actividades Básicas de Vida Diária: alimentação, banho e higiene, mobilidade e continência.

12

Actividades Instrumentais de Vida Diária: limpar a casa, lavar a roupa, gestão do regime
terapêutico, usar o telefone, pagar contas, utilizar os transportes.
WILLIAM, T. (2002) Avaliação geriátrica abrangente in E. DUTHIE e P: KATZ, (Eds) Geriatria
Prática, Rio de Janeiro: revinter.
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actualizado de prestação de serviços. Relativamente a este ponto, verificámos
que a maioria dos lares não tem planos de formação para os seus funcionários.
Dos 21 lares visitados, 5 têm enfermeiro em permanência nas 24 horas, e 3
lares têm enfermeiro pontualmente (gráfico nº3). Numa grande parte são os
enfermeiros dos Centros de Saúde que se deslocam aos lares quando
solicitados. Constatámos, também, que em muitos casos, os enfermeiros não
têm um vínculo à instituição o que nos parece não facilitar o desenvolvimento
profissional e ter efeitos negativos na qualidade dos cuidados. Pontualmente
verificamos que, em algumas situações, alguns cuidados inscritos na esfera da
actuação dos enfermeiros eram prestados por pessoal não qualificado.

Gráfico 3: Assistência de Enfermagem
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Dada a grande divergência de caracterização das instituições, seja em número
de idosos residentes, no seu grau de dependência ou no vínculo que os
enfermeiros possuem com as instituições não é possível efectuar grandes
análises comparativas. No entanto, pode constatar-se uma grande
desigualdade no acesso a cuidados de enfermagem por parte dos idosos
residentes nos Lares da Região em função da instituição em que residem.
Parece-nos que seria muito útil que a nível regional se definissem critérios
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claros de definição das instituições que acolhem idosos como residentes
(Lares, Unidades de Cuidados Continuados); que se definisse a missão e os
objectivos de cada uma dessas instituições; que se adoptasse um sistema de
avaliação das necessidades de cuidados de saúde; que se estabelecessem
critérios de definição de dotações mínimas e de permanência dos recursos
humanos a considerar nessas instituições, como forma de proporcionar
respostas de saúde/sociais adequadas, eficientes e equitativas aos idosos da
Região, independentemente da instituição a que se encontrem ligados.
Na nossa perspectiva, especial atenção deve ser dada à dotação dos
enfermeiros nessas instituições, dada a natureza e o âmbito específico da sua
formação e conteúdo funcional da sua área de intervenção, estipulado
legalmente e que atrás referimos.
De um modo geral, há uma apreciação muito positiva do trabalho dos
enfermeiros por parte das direcções dos lares e das residências para idosos.
Contudo, muitas direcções não estão conscientes dos ganhos em saúde que
se podem ter com o trabalho que os enfermeiros podem desenvolver. De facto,
parece-nos haver uma valorização desigual da participação/necessidade do
trabalho dos enfermeiros nas instituições. A expectativa do seu desempenho
não é muito elevada, centra-se numa vertente executora e muitas vezes
focalizada unicamente em torno do cumprimento de prescrições terapêuticas
farmacológicas. As questões relacionadas com a adaptação ao processo de
envelhecimento, a promoção da autonomia funcional durante o maior período
de tempo possível, a promoção de saúde associada à avaliação das condições
particulares de cada idoso, a prevenção de complicações ou o
desenvolvimento dos projectos de saúde de cada idoso no respeito pelos seus
valores e capacidade de autodeterminação não são valorizadas pelas
instituições nem se tornaram especialmente visíveis nas visitas efectuadas. E
estas são, de facto, áreas de intervenção profissional da Enfermagem, com
potencial de ganhos em saúde para a população assistida.
Neste contexto, detectámos, de igual modo défices na documentação dos
cuidados de enfermagem, na avaliação do nível de dependência e na
monitorização da sua evolução (gráfico nº 4).
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Gráfico 4: Sistema de Informação em Enfermagem
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Também no que respeita aos sistemas de informação em Enfermagem foi
possível verificar a existência de grandes disparidades entre as instituições.
Considera-se urgente que as instituições e os enfermeiros que aí exercem a
sua actividade profissional adoptem sistemas de registo compatíveis com os
níveis de qualidade preconizados pela Ordem dos Enfermeiros. Nesse sentido,
Modelos de Admissão, Planos de Cuidados individualizados e Modelos de
Avaliação da evolução do Grau de Dependência de Idosos, são considerados
imprescindíveis para apoio a uma prática clínica de excelência. A utilização
deste tipo de instrumentos de forma generalizada, permitiria, por outro lado,
dotar a Região de instrumentos que permitiriam avaliar de forma mais precisa o
estado de saúde/funcional dos idosos residentes nessas instituições,
documentar ganhos de saúde obtidos com a implementação dos planos de
cuidados elaborados e facilitar o cálculo de dotação de pessoal nas
instituições, tendo em conta a avaliação do nível de dependência efectuada.
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6. Conclusões e Recomendações
As visitas efectuadas aos lares de idosos da Região Autónoma dos Açores
foram de grande utilidade tendo em conta o nosso intuito de conhecer a
realidade Regional, no que concerne à vida dos idosos residentes em lares, e,
de forma mais particular, às condições do exercício profissional de enfermagem
e ao acesso que estes idosos têm aos cuidados de enfermagem.
Foi, então, possível obter um conhecimento genérico sobre as condições em
que vivem os idosos residentes em Lares na Região dos Açores. Apesar de
genérico este tipo de informação pode revestir-se de enorme utilidade. Cremos
que os dados recolhidos permitem avaliar de forma exploratória, por um lado
condições globais que influenciam o acesso e qualidade de vida dos idosos a
essas e nessas instituições e, por outro, as condições para um exercício
profissional de enfermagem de qualidade
Entre os diferentes aspectos genéricos relacionados com o acompanhamento
dos idosos em lares/residências, destacaríamos como áreas problemáticas a
necessitar de intervenção prioritária13:
• A dimensão das Lista de Espera para acesso aos lares o que configura
um estado de défice de respostas sociais aos idosos da Região.
• A indefinição entre os conceitos/denominações de “Lares de Terceira
Idade” e “Centros Geriátricos” e suas implicações no que concerne a
definição da missão de cada um, financiamento e avaliação de
desempenho;
• A inadequação da animação sócio-cultural dos idosos relativamente aos
seus projectos de vida.
• A inexistência generalizada de políticas de formação para os
profissionais das instituições.
No que respeita mais particularmente o exercício profissional de Enfermagem
nessas instituições salientaríamos que:
• O acesso aos cuidados de enfermagem é muito desigual, depende dos
critérios estabelecidos pelas instituições não se regendo a dotação de
enfermeiros pela efectiva avaliação de cuidados de enfermagem dos
idosos ou pelo seu grau de dependência.
• Por parte dos órgãos dirigentes das instituições existe a convicção de
ser necessário contar com o trabalho dos enfermeiros. No entanto, a
13

Estas conclusões foram apresentadas, na sua versão preliminar, ao Secretário Regional dos
Assuntos Sociais e à Directora Regional de Saúde em reunião havida na Sede da Ordem dos
Enfermeiros da Região Autónoma dos Açores em Maio de 2007
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•

existência de uma expectativa redutora do seu desempenho não facilita
a contratação de pessoal de forma a garantir intervenções adequadas
ao nível da promoção de saúde, prevenção de doença, readaptação
funcional. Na realidade, aspectos como promoção do auto-cuidado,
promoção da mobilidade, promoção de uma eliminação óptima,
promoção de alimentação/hidratação óptimas ou a monitorização das
condições crónicas de saúde são aspectos centrais do âmbito do
desempenho profissional da prática clínica de enfermagem e podem ser
largamente optimizados na Região.
Há défice de documentação para apoio à prática clínica de enfermagem
(ex. modelos de admissão de novos residentes, modelos de avaliação
periódica do grau de dependência dos residentes ou planos de cuidados
individualizados).

Da análise dos resultados recolhidos durante as Visitas efectuadas no ano
2006 a Secção Regional da Região Autónoma dos Açores da Ordem dos
Enfermeiros recomenda:
•

A criação de um grupo técnico multiprofissional que, por um lado, apoie
a tomada de decisão política e, por outro, sirva de recurso
formativo/informativo para instituições em que os idosos residem.

•

A definição clara da missão e objectivos de cada instituição em termos
do seu enquadramento enquanto “Lar de Terceira Idade” ou “Centro
Geriátrico”.

•

A Implementação de medidas urgentes que se repercutam na
diminuição das listas de espera actualmente existentes.

•

A Interligação dos sistemas de informação das instituições com o SISARD (disponibilização do módulo de Sistemas de Informação em
Enfermagem).

•

A definição de normas a emanar pela SRAS a serem respeitadas nos
protocolos celebrados entre a Região e as Instituições no que respeita,
por exemplo:
o Requisitos de formação necessários para os diferentes
profissionais envolvidos no acompanhamento dos idosos;
o Modelos necessários de documentação de prática clínica;
o Formas de cálculo de dotação de enfermeiros, assentes na
avaliação do grau de dependência dos idosos residentes.
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Como anteriormente manifestou, a Secção Regional da Região Autónoma dos
Açores da Ordem dos Enfermeiros encontra-se disponível para colaborar e ser
um parceiro activo na implementação das melhores soluções que, adaptadas
ao contexto Regional, se possam vir a constituir como uma mais valia para uma
vida com qualidade dos idosos nos Açores. Nesse sentido, reiteramos a nossa
disponibilidade em poder participar e colaborar no desenho e desenvolvimento
de programas formativos que venham a ser considerados pertinentes.
No que respeita a dotação de enfermeiros das respectivas instituições,
consideramos ser urgente dotar a Região e as instituições de instrumentos
mais objectivos no cálculo do número de enfermeiros necessários para garantir
um devido acompanhamento dos idosos, tendo por base o seu nível de
dependência. Assim, considerámos que, face aos instrumentos existentes na
actualidade no país, o Sistema de Classificação de Doentes Baseado em
Níveis de Dependência de Cuidados de Enfermagem (IGIF), com alterações
que venham a ser consideradas pertinentes, pode constituir-se como um
recurso útil nesta matéria.
Por último, tendo em conta um desempenho que visa a qualidade e a
excelência, informamos que a Ordem dos Enfermeiros tem em fase final de
apreciação e validação o “Guia Orientador de Boas Práticas para os
Enfermeiros que cuidam de Idosos Residentes em Lares”. Estamos seguros
que este instrumento será uma mais valia para os enfermeiros, para as
instituições e, essencialmente, para os idosos. Pela nossa parte assumimos,
desde já, o compromisso da sua divulgação na Região. Antecipando, de
alguma forma, o lançamento desse guia, enunciamos alguns “Princípios
orientadores para o acompanhamento dos idosos em lares e residências”,
que em anexo apresentamos e que, cremos, contribuirão para a organização
dos cuidados de enfermagem nessas instituições, de acordo com os
referenciais teóricos e de qualidade que esta Ordem e esta profissão
perseguem.
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Anexo I

Princípios orientadores para o acompanhamento dos
idosos em lares e residências
A complexidade dos cuidados de enfermagem gerontológica, na procura da
satisfação das necessidades das pessoas idosas, é cada vez maior e mais
complexa. Os enfermeiros têm o dever de excelência no que diz respeito aos
cuidados de enfermagem aos idosos e, por conseguinte, o dever de
assegurarem cuidados em segurança e promoverem um ambiente seguro. A
excelência é uma exigência ética, no direito ao melhor cuidado em que a
confiança, a competência e a equidade se reforçam.


Os enfermeiros agem de acordo com as orientações e os
referenciais de práticas recomendadas, participando
activamente na identificação, análise e controlo de
potenciais riscos num contexto de prática circunscrita, tendo
particular atenção à protecção dos grupos de maior
vulnerabilidade.



A promoção do envelhecimento saudável diz respeito a
múltiplos sectores, nomeadamente a saúde, a educação, a
segurança social e o trabalho, os aspectos económicos, a
justiça, o planeamento e desenvolvimento rural e urbano, a
habitação, os transportes, o turismo, as novas tecnologias,
a cultura e os valores que cada sociedade defende e que
cada cidadão tem como seus.



No que diz respeito à população idosa, a manutenção do
idoso saudável deve ser uma procura permanente da
excelência do exercício profissional. Por conseguinte, nos
lares ou residências para idosos, os enfermeiros ajudam os
idosos a alcançarem o máximo de potencial de saúde.
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São elementos fundamentais na promoção de saúde dos
idosos residentes em lares: a identificação da situação de
saúde, dos seus recursos e das suas capacidades; a
criação e o aproveitamento de todas as oportunidades para
a promoção de estilos de vida saudáveis; a promoção do
potencial de saúde do idoso através de uma integração e
socialização eficaz na nova residência valorizando-se os
seus projectos de vida; o fornecimento de informação
geradora de aprendizagem cognitiva, e a aquisição de
novas capacidades.



A estrutura residencial deve ter planos elaborados e
implementados para prevenção e controlo de situações que
possam afectar os idosos. Apenas, a título de exemplo,
referimos algumas: recomendações emitidas anualmente
pelo Serviço Regional de Protecção Civil e de Bombeiros;
surtos de infecções; exames médicos periódicos dos
residentes e colaboradores; despiste precoce de situações
infecciosas: tuberculose, gripe, diarreias, entre outras;
resíduos provenientes dos cuidados de saúde.



No que diz respeito à prevenção de acidentes, importa ter
em conta as situações propiciadoras de quedas – deve ser
prestada atenção especial a residentes medicados (com
falta ou excesso de medicamentos) ou os que sofrem de
alterações visuais, auditivas ou de equilíbrio; a organização
do espaço e do mobiliário procurando evitar-se situações
que propiciem quedas; lesões auto infligidas – controlandose os comportamentos auto destrutivos e orientar de forma
conveniente todos os casos.



Dentro do âmbito das competências dos enfermeiros, no
que diz respeito à promoção da saúde e prevenção da
doença, estes devem:
o identificar tão rápido quanto possível os problemas
potenciais do idoso relativamente aos quais têm
competência para prescrever, implementar e avaliar
intervenções que contribuem para evitar esses
mesmos problemas ou minimizar os efeitos
indesejáveis;
o prescrever as intervenções de enfermagem face aos
problemas potenciais identificados;
o utilizar o rigor técnico-científico na implementação
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o

o

o

nas intervenções de enfermagem;
referenciar as situações problemáticas identificáveis
para outros profissionais envolvidos no processo de
cuidados de saúde, de acordo com os mandatos
sociais;
supervisionar as actividades que concretizam as
intervenções de enfermagem e que foram delegadas
pelo enfermeiro;
responsabilizar-se pelas decisões tomadas e pelos
actos que pratica e que delega

 Relativamente à delegação de tarefas noutros profissionais,
o enfermeiro delega actividades proporcionais às suas
capacidades e ao seu âmbito de prática profissional
utilizando estratégias de suporte quando supervisa
aspectos de cuidados delegados a outros. O enfermeiro só
delega tarefas a pessoal dele funcionalmente dependente e
mantém a responsabilidade quando delega aspectos dos
cuidados noutro, isto é, controla a execução da tarefa,
acompanha o processo, monitorizando a execução e os
seus resultados.
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