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Área de influência

População Residente: 349.690 Habitantes  
(INE - Censos 2021 –provisório))

Centro Saúde 
Sacavém

• 150 999

Centro Saúde 
Loures 

• 94 968

Centro Saúde 
Odivelas 

• 151 218

Centro Saúde 
Pontinha

• 26 611

ACES Loures - Odivelas

União de Freguesias Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, União

de freguesias Ramada e Caneças, Freguesia de Odivelas

• 2 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados

• 6 Unidades de Saúde Familiares

• 1 Unidade de Saúde Convencionada

• 9 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)



A origem

Problemática 
envelhecimento 

populacional

Prestação de 
cuidados centrada 

no domicílio: 

Cuidadores Formais 
Cuidadores Informais

Experiência da 
Equipa Cuidados 

Continuados 
Integrados

Parceiros com 
intervenção 
comunitária

• Projeto de intervenção comunitária;
• Articulação com os recursos locais e intersectoriais;
• Modelo sistémico e integrado, abrangendo estratégias de mediação, capacitação, no 

empoderamento da pessoa e comunidade como um todo.





Objetivo

Promover a literacia e a capacitação 

em prevenção e controlo de infeção 

em contexto domiciliário no cuidador 

formal e informal.



Metodologia

Cuidadores Formais:

• Levantamento de necessidades formativas das 9 IPSS da área de abrangência:

- diretores técnicos, Equipa Cuidados Continuados Integrados, Ajudantes Ação Direta;

• Expositiva, demonstrativa e participativa;

• Sessões mensais de formação às cuidadoras formais.

Cuidadores Informais:

Sessões de sensibilização a cuidadores informais.



Resultados

31/01/2017 - Precauções básicas controlo de infeção

16/02/2017 – Cuidados de higiene e conforto

05/05/2017 – Comemoração dia mundial de higiene das mãos

11/10/2017 – Cuidados a ter com os dispositivos de eliminação
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Deve assumir-se que todo o utente está colonizado ou
infectado com micoorganismos problema

Precauções básicas no controlo de infeção destinam-se
a prevenir a trnsmissão cruzada proveniente de fontes

de infeçã conhecidas ou não

A higiene das mãos não é uma das medidas mais eficzes
de prevenção de infeção

Os equipamentos de proteção individual incluem luvs,
máscaras e aventais

Precauções básicas controlo de infeção

Incorretas Corretas



Resultados

Questão
1

Questão
2

Questão
3

Questão
4

Questão
5

Questão
6

Questão
7

Questão
8

Questão
9

Questão
10

Aplicação Inicial 65 75 65 21 93 86 61 40 70 96

Aplicação Final 85 100 70 76 98 98 98 78 89 98

2017 Abril e Maio:  61 Ajudantes Apoio Domiciliário de 6 IPSS 

Questões:

1 – As mãos devem ser sempre higienizadas nos 5 momentos
2 – A higienização das mãos consiste apenas na lavagem das mãos com            
água e sabão
3 – A solução de base alcoólica é indicada para a desinfeção de uma superfície
4 - O uso de luvas elimina o risco de transmissão de infeção pelas mãos dos 
profissionais 
5- Podemos reutilizar o avental após a prestação de cuidados de higiene
6 – Os equipamento de proteção individual são apenas as luvas não esterilizadas 
e os aventais
7 – O avental só pode ser colocado em habitações que não ofereçam condições 
de higiene para a prestação de cuidados 
8 – O tempo correto para a lavagem das mãos é de 1 minuto
9 – Os equipamento de proteção individual são utilizados apenas para proteção 
do profissional
10 – Podemos utilizar as luvas com que realizámos a higiene oral para a restante 
prestação de cuidados



Resultados
• Janeiro - 33 Ajudantes Apoio Domiciliário 
• Abril e Maio - 61 Ajudantes Apoio Domiciliário de 6 IPSS 
• Outubro  - 6 cuidadores informais

• 20 Ajudantes Apoio Domiciliário
• 14 Cuidadores informais

• 23 Ajudantes Apoio Domiciliário
• 4 cuidadores informais

• Suspensão das atividades programadas
• Precauções básicas de controlo de infeção e risco de contágio do SARS - Cov -2 em contexto

laboral - 44 AAD de 3 IPSS
• A covid 19 – Impacto das intervenções das AAD no apoio domiciliário – 14 AAD

Retoma em março das atividades mas ênfase na saúde mental

AAD - Previsto Novembro PBCI
16 AAD – algumas temáticas abordadas nos 
cuidados higiene à pessoa dependente

3 Cuidadores informais

2020

2021

2022

2017

2018

2019

Áreas temáticas

• Higienização das mãos

• Equipamentos Proteção Individual 

• Cuidados a ter com dispositivos

• Cuidados a ter com a roupa

Colaboração de alunos de diferentes níveis de ensino



Avaliação

• Identificada como necessidade apenas pelos profissionais de saúde e diretoras técnicas;

• Verificaram-se mudanças na prática diária;

• Exigência de meios para a implementação de medidas de prevenção e controlo de infeção;

• Cuidadores informais identificam área importante nos cuidados que prestam.



Conclusão

Pertinência Parcerias Sustentabilidade
Melhoria dos 

cuidados 
prestados

Financiado desde Novembro 2019, pela Fundação Calouste Gulbenkian 

no âmbito do Programa de Coesão e Integração Social, relativo ao 

concurso Envelhecimento na Comunidade.



Contactos:

Unidade: Unidade de Cuidados da Comunidade Saúde a Seu Lado Odivelas

Morada: Rua Henrique dos Santos S/N – 2620-183 Póvoa de Santo Adrião 

Telefone: 219380223

E-mail: espaco.cuidador@arslvt.min-saude.pt

Obrigado(a)
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