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resumo 

 
 

A tese intitulada Cuidados no Serviço de Apoio Domiciliário reúne quatro estudos. 
O 1º apresenta um estudo de caso realizado em duas instituições de Braga. O 2º 
artigo caracteriza o perfil de funcionamento do SAD existente. O 3º artigo que 
estuda as variáveis associadas com os indicadores de qualidade do serviço de 
apoio domiciliário português. O 4º define o perfil de idosos caraterizados pelo RAI-
Home Care nestas 20 IPSS. Como principais instrumentos utilizaram-se o 
protocolo de avaliação em Serviço de Apoio Domiciliário e o Instrumento de 
Classificação RAI-Home Care. Na realização dos estudos, a partir de um método 
misto quantitativo e qualitativo, no 1º estudo optou-se por uma metodologia 
qualitativa, com a aplicação de 11 entrevistas semiestruturadas. No 2º estudo, a 
aplicação do protocolo de avaliação por inquéritos por questionário e o recurso à 
estatística descritiva e às inferências não paramétricas, no 3º estudo, as odds ratios 
- razão de chances ou razão de possibilidades e, no 4º estudo através da aplicação 
do RAI-Home Care utilizou-se o recurso à matriz de dados pelas árvores de 
classificação por perfil e modelos logísticos univariáveis. Como principais 
resultados as instituições o SAD tem um perfil de funcionamento tradicional e 
assistencial na realização da prestação dos serviços de forma universal e não 
individual por necessidades de perfis encontrados. Através dos perfil de 
funcionamento do SAD encontrado e os indicadores de qualidade existentes nas 
IPSS e os perfis de idosos encontrados, conclui-se que o SAD está a mudar, sendo 
que foram apresentadas novas soluções, que passam por reconduzir os planos de 
cuidados, com a introdução de novas formas de financiamento, novos instrumentos 
de avaliação, novos serviços, e a definição de perfis de classificação de utentes, 
com a introdução de criação de critérios de elegibilidade e implicações ao nível do 
financiamento. 
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abstract The thesis entitled Care in the Home Support Service gathers four studies. The 

first presents a case study carried out in two institutions in Braga. The 2nd article 
characterises the existing SAD's operating profile. The 3rd article studies the 
variables associated with the quality indicators of the Portuguese home care 
service. The 4th article defines the profile of elderly people characterized by RAI-
Home Care in these 20 IPSS. The main instruments used were the assessment 
protocol in the Home Support Service and the RAI-Home Care Classification 
Instrument. In the first study, a qualitative methodology was used, with 11 semi-
structured interviews. In the 2nd study, the application of the evaluation protocol 
by questionnaire surveys and the use of descriptive statistics and nonparametric 
inferences, in the 3rd study the odds ratios - odds ratio or odds ratio of 
possibilities, and in the 4th study through the application of the RAI-Home Care 
we used the use of the data matrix by the profile classification trees and 
univariable logistic models. As main results the institutions the SAD has a 
traditional and assistencial profile in the accomplishment of the provision of the 
services in a universal way and not individual for needs of profiles found. Through 
the functioning profile of the SAD found and the existing indicators of quality in 
the ONG´S and the profiles of the elderly found, it is concluded that the SAD is 
changing, with new solutions  being presented, which include the renewal of care 
plans, with the introduction of new forms of financing, new evaluation 
instruments, new services, and the definition of user classification profiles, with 
the introduction of the creation of eligibility criteria and implications at the level of 
financing. 
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Parte I 

Introdução 

 

A presente tese intitulada, os Cuidados de Serviço de Apoio Domiciliário reuniu um 

conjunto de estudos. No 1º artigo, apresenta um estudo de caso realizado em duas IPSS 

de Braga. Com base neste artigo foi realizado um segundo que teve como finalidade 

caracterizar o perfil de funcionamento do SAD existente em vinte IPSS do distrito de 

Braga. No 3º artigo refletiu sobre as variáveis que influenciam os indicadores de 

qualidade nestas IPSS. Num 4º artigo definiu o perfil de idosos existentes nas IPSS com 

SAD, caraterizados pelo RAI-Home Care. 

A motivação base que levou a autora a realizar esta tese foi o seu exercício de funções 

como assistente social que lhe permitiram perceber que, por parte de todas instituições, 

estas iam referindo durante o seu contacto profissional, que necessitavam de uma 

mudança no SAD, mas que não tinham recursos económicos para a sua realização. 

Importar modelos de outras realidades internacionais seria continuar um erro 

tradicionalmente nacional. Continuar a viver em contra-ciclos e gerar a criação de 

políticas sociais que não se adequam à nossa realidade social, não seria a solução. Neste 

sentido, esta tese pretende ser o mote para o avanço de novas soluções para esta resposta 

social e para que a mudança ocorresse o quanto antes junto das autoridades locais e 

centrais. 

Neste sentido, a pertinência do estudo advinha da atualidade do tema, do interesse em 

apresentar, às instituições com SAD portuguesas, soluções para rentabilizar os seus 

recursos humanos, como materiais e assim proporcionar a criação de um modelo que 

coloque por áreas, e, segundo as pessoas e suas necessidades, alternativas no modo de 

funcionamento e financiamento do SAD. 

Assim, a base para a construção deste projeto quando foi submetido e aprovado pelo 

conselho científico e de ética à Universidade de Aveiro centrava-se no desenvolvimento, 

implementação e avaliação dos planos de cuidados nas IPSS com SAD. Porém, este plano 

inicial alterou-se. Estas alterações decorreram principalmente da percepção que não existe 

um modelo de planos de cuidados nas instituições. Então, como base na revisão da 

literatura sobre as temáticas centrais do Home Care; da análise dos planos e cuidados e 

dos modelos de funcionamento do SAD existentes em Portugal esta tese orientou-se para 

a percepção do actual funcionamento do SAD e a definição dos perfis de idosos 

existentes. Deixando de parte a análise dos planos de cuidados e 
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algumas metodologias de investigação, como as entrevistas aos diretores técnicos e a 

realização do painel Delphi, como inicialmente estava previsto. Focou-se apenas nos 

instrumentos de avaliação e de classificação, com o recurso aos inquéritos por 

questionário. 

No seguimento desta motivação, procurou-se potenciar caminhos científicos que fossem 

relevantes e originassem formas de atuação e colaboração entre os diferentes domínios, 

com o impato direto na qualidade de vida da população, em estudo. A investigação incluiu 

o desenvolvimento de estudos interligados, que se apresentam em seguida. 1 

A tese é composta sob a forma de artigos científicos (publicados, aceites ou submetidos 

para publicação), é realizada uma interligação e evolução dos principais referenciais 

teóricos de tese que expressam a finalidade dos objetivos da tese. 

A abordagem adoptada reflectiu olhar para o SAD, com base no modelo case manegement 

e na identificação de perfis e criação de um modelo de planos de cuidados. O 

enquadramento teórico foca-se no fenómeno de envelhecimento populacional e no 

subjacente aumento exponencial de casos de idosos que recorrem às respostas sociais face 

às transformações familiares subjacentes e ao aparecimento de novas caraterísticas até 

então inexistentes. Os temas abordados incluiram: a apresentação do atual modelo  de 

funcionamento dos SAD português; a reflexão sobre os indicadores de qualidade e o 

modelo de liderança e comportamentos de gestão inerentes aos indicadores de qualidade 

das instituições com SAD; e a apresentação dum modelo de plano de cuidados e novas 

formas inovadoras de avaliação em SAD, associadas aos perfis de idosos existentes, 

propondo a implementação de um modelo de classificação que levará a uma reformulação 

do sistema de funcionamento e financiamento do SAD. 

Assim sendo, neste estudo teve-se como base um estudo de caso realizado no âmbito do 

mestrado de gerontologia social que demonstrou a necessidade de existir uma 

reconfiguração do SAD. Após a reflexão sobre esta reconfiguração, a descrição do 

funcionamento do SAD levou a perceber que o modelo de liderança existente está longe 

dos modelos democráticos e que estes indicadores de qualidade revelam que o 

comportamento de gestão exige mudanças. Por isso, é que a tese incidiu, como o seu 

ponto fulcral, na identificação dos cuidados e os perfis de idosos no SAD de modo a 

detetar as suas necessidades e apontar as principais linhas de atuação. Assim sendo, o 

 

1 A referenciação bibliográfica usada respeita os critérios de acordo com normas das revistas onde os artigos 

foram submetidos. Assim, o leitor irá encontrar algumas discrepâncias ao longo da tese. Na introdução, 

enquadramento teórico e conclusões gerais, as referências bibliográficas seguem o estilo da 6ª Edição da 

Associação Americana de Psicologia (American Psychological Association, APA). 
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estudo estudo teve, como objectivos, analisar a realidade encontrada em duas 

organizações sem fins lucrativos da zona Norte de Portugal; caraterizar a prestação de 

serviços de SAD nestas instituições; descrever o papel de substituição ou de 

complementaridade do Serviço de Apoio Domiciliário encontrado em meio urbano e 

rural, com as eventuais diferenças e semelhanças nos dois contextos através da criação de 

dois perfis associados; refletir sobre a importância da implementação dum serviço que, 

em termos de custos e sustentabilidade, necessita de continuar a melhorar em termos 

qualitativos, aprimorando a prestação de serviços com um plano de cuidados individual 

em função do grau de funcionalidade de cada idoso ou – à imagem do que é feito, nos 

EUA, por organismos privados de cuidados de saúde – com a introdução de programa 

Rai-Home Care, baseado num sistema de classificação dos utentes. 

A metodologia utilizada foi qualitativa, com a aplicação de 11 entrevistas 

semiestruturadas. O instrumento de investigação usado foi a escala de Katz que permitiu 

medir a capacidade funcional da pessoa idosa e de APGAR, de avaliar a funcionalidade 

familiar e qualidade de vida dos utentes na perspetiva do idoso entrevistado em contexto 

doméstico. A amostra foi constituída por 11 idosos, 9 do sexo feminino e 2 do sexo 

masculino. Tendo como variável dependente o SAD e, como variáveis independentes, os 

percursos de vida, a experiência quotidiana, a rede de sociabilidade, a caracterização do 

SAD e o grau de funcionalidade/disfuncionalidade da família e o papel desempenhado 

pelo SAD. Como resultado pretendíamos revelar o papel desempenhado pelo SAD, em 

função de dois perfis de utentes. Os critérios de diferenciação que permitiram distinguir 

os perfis são o contexto geográfico, a existência efetiva de retaguarda familiar e o grau de 

dependência na execução das AVD e AIVD de cada perfil. 

No 2º estudo, os objetivos foram: identificar a oferta da estrutura de cuidados existentes 

prestada pelos SAD, nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do 

distrito de Braga (Portugal); analisar o perfil de funcionamento do SAD com base nos 

comportamentos de gestão e na existência ou não dos planos de cuidados no SAD com 

base na estatística descritiva e nas inferências não paramétricas. 

A amostra foi por conveniência, composta pelos 20 diretores técnicos das 20 IPSS com 

SAD selecionadas aleatoriamente, no universo de 212 equipamentos com SAD 

espalhados pelo distrito de Braga (Amares=4; Barcelos=25; Braga=37; Cabeceiras de 

Basto=8; Celorico de Basto=10; Esposende=7; Fafe=14; Guimarães=27; Póvoa de 

Lanhoso=11; Terras de Bouro=8; Vieira do Minho=13; Vila Nova de Famalicão=30; 
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Vila Verde= 14 e Vizela=4), com capacidade total de 7336 lugares e um total de 5963 

utentes (Carta Social, 2015). 

A metodologia de recolha e análise de dados foi quantitativa e recorreu-se aos métodos à 

distância (correio ou online), inquirindo aos diretores técnicos de cada instituição que 

respondessem ao instrumento ProSAD v.2. A técnica foi o recurso à estatística descritiva 

e às inferências não paramétricas. 

As variáveis independentes escolhidas foram o contexto urbano e rural; género; idade; 

dimensão das IPSS; serviços disponíveis; número funcionários e existência de guia; 

financiamento/comparticipação; avaliação multidimensional; serviços de saúde; 

existência de lista de espera, gestão de dados (critérios de inclusão e de exclusão); planos 

de cuidados (existência ou não) e as variáveis dependentes: a intensidade na prestação do 

cuidado no SAD; tipo de funcionamento e a realização/capacidade para a execução das 

AVD e AIVD. Os resultados permitiram realizar um estudo sobre a oferta de serviços de 

cada IPSS com SAD e caracterizar o perfil de funcionamento do SAD das IPSS do distrito 

de Braga definindo a existência ou não de planos de cuidados. 

No 3º estudo, os objetivos foram identificar os indicadores que influenciam as variáveis 

de qualidade do SAD nas IPSS do Distrito de Braga. 

A amostra foi constituída por 20 IPSS do distrito de Braga, em específico por 20 diretores 

técnicos. O instrumento de recolha de dados foram os inquéritos por questionário, através 

do instrumento de avaliação – protocolo de Serviço de Apoio Domiciliário, versão 2, 

(Martin, & Oliveira, 2010). 

Na metodologia de recolha e análise de dados, utilizou-se a técnica estatística dos odds 

ratios - estes são a razão de chances ou razão de possibilidades. As variáveis de análise 

foram: o "acesso de serviços", a "informação pelo coordenador" e a" existência de planos 

de cuidados"; a existência de acompanhamento médico; de enfermagem e de consultas. 

Estas variáveis são aquelas que, independentemente do contexto (tamanho; 

funcionamento e financiamento), permitiram perceber os comportamentos de gestão 

existentes nas IPSS estudadas ao nível da prestação de cuidados e analisar a capacidade 

de gestão de liderança por parte do diretor técnico. 

Quanto aos resultados esperados, procurou-se perceber a relação entre os indicadores que 

influenciam as variáveis de qualidade do SAD e a capacidade de gestão de liderança por 

parte do diretor técnico, nas IPSS do Distrito de Braga. 

Por último, no 4º estudo, os objetivos foram: explicar, identificar e descrever os perfis de 

idosos encontrados no SAD português e adequar a intervenção do SAD às 
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necessidades dos idosos existentes, recorrendo à matriz de dados pelas árvores de 

classificação por perfil e modelos logísticos univariáveis, com o objectivo de tentar 

recolher as seguintes informações: perceber quem são os idosos que recorrem ao SAD, as 

suas necessidades, os motivos que influenciam a procura desta resposta social e as 

mudanças existentes face aos perfil(is) encontrado(s). 

A amostra foi, por conveniência, composta pelas pessoas idosas recetoras de cuidados e 

os familiares. Conseguimos inquirir 124 utentes e famílias (quando os idosos não 

conseguiam responder). A metodologia de recolha e análise de dados foi quantitativa, o 

instrumento de recolha de dados foi o RAI Home Care. A técnica estatística foi a matriz 

de dados pelas árvores de classificação por perfil e modelos logísticos univariáveis. As 

variáveis em análise foram a variável independente: habilidades cognitivas para tomada 

de decisão diária; variável dependente: «continência urinária», «doenças diagnosticadas», 

«quedas», «estágio mais elevado de úlcera de pressão, «horas de cuidados informais e 

monitorização durante os últimos 3 dias» tipo de serviços e intensidade dos serviços 

prestados. Os resultados esperados foram obter os perfis dos idosos recetores de cuidados 

e fazer uma síntese das necessidades e da prestação de cuidados realizada às pessoas 

idosas que recorrem ao SAD, percebendo quais são as mudanças que têm de ocorrer tanto 

a nível do funcionamento como do financiamento do SAD. 

Após a apresentação destes estudos, e de realizar um breve enquadramento teórico face 

ao Estado da Arte, apresentaremos por último, a perspetiva integradora e as conclusões 

finais, bem como a relevância dos contributos/elementos de inovação e limitações desta 

tese. 
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Capítulo I- Enquadramento Teórico face ao Estado da Arte 

 
O SAD em Portugal nascia no início da década de 1980, na sequência duma reforma 

legislativa que induziu a criação de um conjunto de instituições laicas e religiosas com a 

abertura de respostas sociais nas áreas da saúde e do social. Neste contexto, nasciam 

algumas IPSS vocacionadas para a infância e/ou para os idosos, estruturas que são 

testemunho do seu apogeu no final da década 80 e no início da seguinte, numa altura em 

que prosperam as políticas de cuidados domiciliários a nível europeu e em Portugal 

recordam que as diretivas políticas de então proclamavam a família como local 

privilegiado de integração do idoso (Berger, 1995, Paúl, 1997, Pimentel, 2005, Carvalho, 

2012). Apontando ainda o reforço das respostas comunitárias, nomeadamente com o 

Serviço de Apoio Domiciliário concebendo a prestação de cuidados, no âmbito duma 

abordagem ecológica do Envelhecimento, ou seja, que tem em conta o meio envolvente 

do idoso. 

Neste sentido, o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) foi idealizado como uma das 

respostas de âmbito comunitário que consiste “na prestação de cuidados individualizados 

e personalizados, no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, 

deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou 

permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as actividades da vida 

diária ” (Despacho normativo nº 62/99 de 12 de Novembro, norma I, Diário da República, 

I Série – B, nº 264). 

Esta resposta tinha como principais objetivos: “permitir a continuidade das pessoas no 

seu domicílio e comunidade, evitando a sua institucionalização; contribuir para a 

melhoria das suas condições de vida em geral e assegurar a satisfação das necessidades 

básicas; prevenir situações de dependência e promover a autonomia; prestar cuidados de 

ordem física e apoio psicossocial aos utentes e famílias, de modo a contribuir para o seu 

equilíbrio e bem-estar; e colaborar e/ou assegurar o acesso à prestação de cuidados de 

saúde” (Despacho normativo nº 62/99 de 12 de Novembro, norma II, Diário da República, 

I Série – B, nº 264). 

O SAD procurava proporcionar sobretudo as seguintes valências: cuidados de higiene 

pessoal e doméstica; fornecimento de refeições e/ou a sua confecção em casa do utente; 

tratamento de roupa; acompanhamento a outros serviços, nomeadamente de lazer. Esta 

resposta visava, assim, responder a situações de isolamento social ou de pessoas que 

tinham “relações familiares precárias e de condições de vida de grande precariedade” 
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(Despacho normativo nº 62/99 de 12 de Novembro, norma III, Diário da República, I 

Série – B, nº 264). 

Estas estruturas funcionavam habitualmente em instituições ou Centros de Saúde, 

podendo eventualmente estar integrados noutras estruturas como Lares ou Centros de Dia 

(Jacob, 2007, cit. in Pereira, 2012). De acordo com os dados relativos a 2009, 91% dos 

SAD funcionavam com outras valências, 93% tinham serviços de saúde, sendo que 46,5% 

dos médicos e enfermeiros envolvidos neste tipo de serviço eram contratados ao abrigo 

de acordos com os centros de saúde. Por outro lado, 32% destas estruturas dispunham de 

um enfermeiro próprio, apenas 6% serviços de reabilitação e 5,7% serviço nocturno. 

Tendo uma capacidade total de 90.570 lugares, 65% dos utentes dos SAD residiam na 

freguesia onde estavam implementados os mesmos. (Jacob, 2012, cit in Pereira, 2012, pp. 

140-142). 

De acordo com os dados apresentados por Ignácio Martin e Daniela Brandão (2010), entre 

2005 e 2009, os custos com esta resposta representavam para o Estado uma despesa total 

de cerca de 41,5 % do sector. No entender de Henrique Joaquim (2003), uma análise 

diacrónica do Serviço de Apoio Domiciliário, em Portugal deve ter em conta os diferentes 

tipos de SAD, assim como a diversidade/multiplicidade de funções/serviços neles 

desempenhados. 

Desde o início, foram criados três tipos de SAD: 1) um primeiro conjunto associado às 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que prestava uma série de 

serviços previstos pelo enquadramento legal já referidos; 2) os SAD que prestavam um 

Apoio Domiciliário mais voltado para a saúde, nomeadamente serviços médicos e de 

enfermagem efetuados na habitação do idoso; 3) o Apoio Domiciliário Integrado (ADI), 

“que assegurava a prestação de cuidados médicos e de enfermagem e a prestação de apoio 

social no domicílio, visando a promoção do autocuidado” (Pimentel, 2005; Jacob, 2012 

cit in Pereira, 2007, p.56). 

De acordo com Trigueiros e Mondragón (2002 cit. in Osório & Pinto, 2007), o Serviço 

de Apoio Domiciliário pode desempenhar quatro tipos de funções: assistencial, 

preventiva, educativa e reabilitadora. A função assistencial tem como objetivo promover 

a assistência aos idosos e suas famílias de modo a responder às necessidades nos 

momentos de crise ou conflito, quer no que diz respeito às atividades de vida diária, quer 

relativamente às atividades instrumentais. A função preventiva, de cariz formativa, 

prende-se com a constituição de projetos interventivos que procuram evitar a deterioração 

das condições de vida do idoso e a sobrecarga dos familiares. A função 



11  

educativa, associada à transmissão de padrões, hábitos, criação e educação, incide 

sobretudo nas capacidades pessoais e sociais, de modo a manter o idoso no meio social e 

a reforçar a rede de apoio. Por último, a função reabilitadora procura manter o maior grau 

de autonomia pessoal melhorando o desenvolvimento pessoal de cada  pessoa idosa. 

De acordo com Maria Irene Carvalho (2012), existem duas tipologias de Serviço de Apoio 

Domiciliário. A primeira orienta-se apenas para a questão da funcionalidade da pessoa, 

sendo o SAD visto como uma ajuda ou suporte para superar a situação de dependência 

em que se encontram as pessoas idosas. A segunda remete mais para a participação das 

pessoas idosas no seu plano de cuidados, preocupando-se com a possibilidade das mesmas 

poderem melhorar a sua funcionalidade com os cuidados que recebem. A mesma autora 

distingue quatro tipologias do SAD. A primeira (manutenção/sustentação) diz respeito ao 

SAD das instituições religiosas e paroquiais, cujo desígnio em termos de organizações é 

manter a oferta não em função das necessidades do meio, mas dos objetivos estabelecidos 

pela organização, com o intuito de diminuir as carências. 

Este serviço nascia com os primeiros SAD, satisfazendo as necessidades básicas de vida 

das pessoas idosas dependentes e procurando promover a qualidade de vida. Os serviços 

prestados dizem respeito à alimentação, higiene pessoal, higiene da habitação, tratamento 

de roupas e a articulação com os cuidados continuados. A segunda tipologia distingue-se 

pelo facto de organizar e desenvolver cuidados de acordo com as necessidades 

envolventes, promovendo atividades alargadas, ainda que de forma relativa. Este tipo de 

SAD surge a meio da década de 80. É um SAD que inclui para além dos serviços 

anteriores, o acompanhamento a consultas e voluntariado. A terceira tipologia, ligada às 

Misericórdias, desenvolve igualmente as suas atividades em função das necessidades do 

meio. Este SAD nascia com o intuito de vir a alargar o serviço para outras ofertas 

constituídas e contratualizadas com o Estado, através dos cuidados disponibilizados pelas 

equipas alargadas e especializadas. Induz um alargamento na  área de atuação do SAD, 

na década de 90, articulando esta resposta social com outros serviços como, por exemplo, 

a saúde. Por fim, em finais dos anos 90, a quarta tipologia constituiu uma perspetiva 

empreendedora associada à diversidade/inovação. Não só vai ao encontro das 

necessidades das pessoas idosas e das pessoas portadoras de  deficiência, mas também 

prima pela diversidade e especialização dos cuidados disponíveis (Carvalho, 2012). 
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Existem, assim, vários tipos de SAD, sendo uns de menor complexidade organizadas  em 

torno da manutenção/sustentação, com um alargamento relativo (padrão 1). Por outro 

lado, outros apresentam maior grau de complexidade, mediante um alargamento 

substantivo de funções e uma maior diversidade/inovação (padrão 2), estando voltados 

para o acolhimento numa perspetiva de envelhecimento ativo e na elevação dos padrões 

de qualidade e de exigência. Após esta breve caracterização, importa refletir com Laura 

Oliveira (2003) sobre a eficácia da dinâmica das respostas do Serviço de Apoio 

Domiciliário relativamente às necessidades dos idosos. 

De acordo com os dados apresentados num estudo de Ignácio Martin e outros (Martin e 

outros, 2006, cit in 2010, p. 246), “em Portugal, o SAD apresenta capacidade para 

67.127 utentes, sendo a taxa de ocupação nacional (número de utentes/ capacidade dos 

SAD) de 0,92.” Todavia, este aumento não é ainda suficiente para cobrir as necessidades 

existentes tendo em conta o panorama atual (Jacob, 2012 cit in Paúl & Ribeiro, 2012). O 

mesmo estudo relembra que, de uma forma geral, tal como corroboram igualmente Martin 

e Oliveira (2010), esta resposta continua a apresentar pouca diversidade e intensidade de 

serviços, principalmente no que diz respeito à média de tempo diário dedicado a cada 

família (cerca de 20 minutos). Por seu turno, Maria Carvalho (2012) refere que, se à 

família não é possível prestar um apoio de forma autónoma, a qualidade na prestação 

deste apoio faz-se não só pela questão da qualidade exigida, mas também pela 

especialização desses cuidados. 

A autora defende que é preciso ir além da alimentação e da higiene, formando e 

informando os cuidadores de pessoas idosas dependentes, por exemplo, no que se refere 

aos cuidados a ter nos casos de demência, como o Alzheimer, entre outros aspetos. A 

família tem também dificuldades em prestar alguns cuidados, nomeadamente no que se 

refere aos cuidados de longa duração, não conseguindo, muitas vezes, assegurá-los sem o 

recurso a outros meios formais (Paúl & Ribeiro, 2012). Por outro lado, em comparação 

com os standards internacionais, a taxa de capacidade dos SAD portugueses tem vindo a 

diminuir paulatinamente devido ao aumento dos cuidados informais prestados pela 

população feminina, em consequência do desemprego gerado pela crise financeira que 

atravessa o país. Por razões estruturais, uma parte da população volta a cuidar de forma 

mais próxima dos seus idosos (Paúl e Ribeiro, 2012). Tendo consciência destas 

dificuldades, só é possível, na opinião de Netto (2002, pp. 418- 419), operar um 

crescimento deste tipo de resposta ao “garantir a qualidade, eficácia, e manutenção” das 

ações promovidas. 
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Para isso, é preciso envolver o paciente, a família, a comunidade e a equipa na elaboração, 

efetivação e avaliação de um plano que tenha em conta as reais necessidades da pessoa 

idosa. H. Joaquim (2003) acrescenta que o SAD deve procurar “investir na qualidade e 

encontrar serviços que funcionem centrados nas pessoas e nas necessidades que estas 

apresentam” (p.25). É disso exemplo o reforço ou a introdução de novos serviços que se 

baseiam num “sistema de interajuda caracterizado pela realização de pequenos recados, 

pelo acompanhamento médico, apoio no seguimento de prescrições médicas; realização 

de pequenos trabalhos domésticos; troca de consumo quotidiano; realização de visitas; 

pequenos passeios, etc.” (Ribeiro et al, 1996, p. 14). 

Esta visão vai ao encontro do que afirma Pilar Rodriguez (2000, p. 34) quando refere que 

o Serviço de Apoio Domiciliário deve ser “um programa individual, de carácter 

preventivo e reabilitador, em que se articulam um conjunto de serviços e técnicas de 

intervenção profissionais consistentes no cuidado pessoal, doméstico, de apoio 

psicossocial e familiar e de relações desenvolvidas, prestadas no domicílio de uma pessoa 

idosa dependente em algum grau.” Para que esta definição seja aplicada é, por isso, 

necessário investir nas potencialidades que o serviço apresenta. Em síntese, o SAD deve 

apostar no “incremento significativo da qualidade de vida e do bem-estar” (Joaquim, 

2003, p. 43). 

Face às novas necessidades, o SAD deverá crescer para um funcionamento ininterrupto: 

“ [ter] serviços que funcionem 24/24 h; procurar recrutar pessoal com maior nível de 

escolaridade ou mesmo potenciar formação ao pessoal que já trabalha nesta área, 

assegurando-lhe a formação necessária; sensibilizar familiares, vizinhos e voluntários 

para integrarem a rede de prestação de cuidados e, por fim, informar/formar este grupo 

de prestadores de cuidados informais” (Pinho, 1998, p. 1). 

No entanto, investir em respostas qualificadas significa ir ao encontro dos pressupostos e 

princípios já preconizados outrora pelos programas de apoio integrado que defendem a 

permanência da população idosa em casa e articulam entre si duas dimensões da vida das 

pessoas idosas essenciais: a saúde e as relações sociais. 

Há que ressalvar, todavia, que houve uma forte evolução e crescimento do SAD, tanto no 

que se refere ao número de pessoas abrangidas, como na evolução do processo de 

intervenção face às necessidades de cuidados das pessoas idosas que começam a ter à sua 

disposição um conjunto de respostas diversas. Daí que se venha a defender que o Serviço 

de Apoio Domiciliário é uma resposta de futuro na política de prestação de 
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cuidados na qual é necessário investir mais seriamente (Wiener, 1995 cit in Osório et al, 

2007) 

Na sequência do que foi dito anteriormente, importa refletir sobre o que se diz do SAD 

do ponto de vista internacional. Deverá existir uma política por parte dos governos em 

políticas do SAD com qualidade, em que haja a redução de custos e se venha a responder 

às necessidades dos idosos que estão no domicílio (Dieckmann, 2010). 

Assim sendo, internacionalmente o SAD, denominado por Home Care, tem sido avaliado 

pela sua eficiência e pelo seu custo-eficiência. Já se comprovou, tal como nos diz Kane 

(1999), que fica muito mais económico recorrer a um SAD do que a cuidados de longo 

termo ou a institucionalização das pessoas idosas. 

O SAD, de acordo com a mesma autora, também diz respeito aos cuidados de saúde 

prestados em casa e ao cuidado pessoal a cada idoso distinguindo os diferentes níveis de 

cuidado e diferentes planos terapêuticos. Estes geralmente estão associados à saúde e são 

substituídos/compensados por áreas de cuidado e habitualmente estão associados ao 

cuidado pessoal e à execução de tarefas denominadas por “homemaking services” (Kane, 

1999). 

O que é de facto importante perceber é que no SAD, este muitas vezes interliga-se às 

questões de saúde que até podem ser uma alternativa para a hospitalização. Porém, é 

necessário saber qual o papel deste, quando estamos perante idosos fragilizados e que 

recorrem ao SAD devido ao facto de terem uma doença crónica. 

Por isso, impõe-se refletir sobre a importância da adopção de um sistema de classificação 

como, por exemplo, o Rai-Home Care que tem procurado, tal como veremos, fazer face 

às necessidades que se estão a tornar cada vez mais presentes não só pelas transformações 

familiares existentes, como também pelo aumento de outras necessidades ao nível da 

saúde das pessoas idosas que vivem mais anos e se vão tornando mais dependentes, 

reduzindo os custos do SAD e tornando os SAD´S mais eficientes e rentáveis. 

Ao estimar a eficácia e o custo do cuidado formal, devemos considerar o papel do cuidado 

informal, ainda que seja central nos cálculos do valor associado à prestação do cuidado 

domiciliário e também devido ao fato das famílias se terem transformado e à necessidade 

de criar perfis de utentes em que o papel do SAD é diferenciado. 

É muito importante, de acordo com Boling et al. (2013), definir as várias categorias de 

utilizadores do SAD. No total são seis as categorias: a primeira designa-se como sendo a 

categoria saudável, na qual as pessoas só necessitam de apoio ao nível da prevenção; 
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na segunda categoria, designada de ambulatório, as pessoas são independentes e não 

estão “doentes”, mas já vão apresentando uns problemas crónicos de saúde; na terceira, 

que é a categoria dos jovens idosos, estes encontram-se limitados ao nível do 

desempenho das Atividades de Vida Diária, porque têm algum problema que faz com 

que o apoio ao nível das AVD tenha de ser contínuo; na quarta é a categoria de idosos 

que apresentam défices crónicos a nível cognitivo, funcional e também já precisam de 

apoio a nível das AVD; na quinta categoria encontram-se para aqueles que tiveram um 

episódio agudo de doença sem complicações, e que recorrem ao SAD para melhorar o 

seu dia podendo até deixar de usufruir a curto prazo dos cuidados domiciliários e por 

fim, na última categoria, designada de alta comorbilidade e doenças crónicas, 

imobilidade, os cuidados já estão associados a custos elevados e a pessoas dependentes. 

Para além de definir as várias categorias de utilizadores, importa refletir também sobre a 

necessidade de introduzir no SAD os critérios de elegibilidade. Em comparação a outros 

países, estes não estão claros em Portugal. Existe apenas um documento, o despacho 

normativo nº 62/99 de 12 de novembro, que identificou alguns dos critérios obrigatórios 

a cumprir na admissão do utilizador do SAD, que passo a citar: o risco de isolamento, a 

existência de situações de emergência social ou a inexistência de retaguarda familiar. 

Em Portugal, ainda cabe às direções técnicas das instituições prestadoras do SAD 

analisar os pedidos que são realizados e avaliar a adequação destes à resposta oferecida 

pelo SAD (Oliveira, 2007). 

Assim, não havendo definição de critérios de elegibilidade ainda há um conjunto de 

pessoas com diferentes características que não foram ainda integrados por falta de 

definição de critérios. Ao fazermos uma comparação com outros serviços de apoio 

domiciliário internacionais, de acordo com Genet et al (2011), os serviços de apoio 

domiciliários apresentam significado e objetivos distintos, e desta forma, também existem 

diferenças significativas, de acordo com as comunidades de que estamos a falar porque 

são criados critérios de elegibilidade para estes serviços. Em diferentes níveis definem-se 

os profissionais que tem de estar envolvidos, as diferentes condições de financiamento e 

os mecanismos reguladores do setor. 

Falando do perfil do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) português ainda está muito 

arreigado num modelo tradicional essencialmente caraterizado por uma função 

assistencial (Martin & Oliveira, 2010). Numa análise diacrónica ao seu funcionamento 

em território nacional, podemos dizer que, de uma forma geral, tem vindo a exercer uma 

função predominantemente assistencial, com o objetivo de promover o 
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acompanhamento dos idosos e suas famílias, procurando responder às necessidades nos 

momentos de crise ou conflito, às atividades de vida diária e às atividades instrumentais 

(Trigueiros e Mondragón, 2002 cit. in Osório & Pinto, 2007). 

O SAD português atua numa óptica mais tradicional que privilegia a prestação de serviços 

que satisfazem as necessidades básicas de vida diária dos indivíduos. É considerado 

tradicional porque se baseia num SAD com um perfil de funcionamento de segunda a 

sexta, em alguns casos durante o fim-de-semana, cumpre a prestação de serviços básicos 

de AVD´s desempenhados por instituições e a sua intensidade de cuidado é reduzida 

(Martin & Oliveira, 2010). Ou seja, a intensidade do SAD significa que, em média, a 

duração das visitas domiciliárias, por regra, não ultrapassam a meia hora e no máximo 

vão até às três horas diárias, sendo que a afetação de tempo é reduzida e que os serviços 

são focados para as AVD´s com um tempo de intervenção limitada. Como não existem 

critérios objetivos para a imputação do tempo de trabalho, cabe a cada responsável das 

instituições promotoras do SAD, a avaliação da situação concreta e a planificação das 

respetivas intervenções, sem recurso a criação de um critério previamente estabelecido. 

Deste modo, em comparação com outras realidades internacionais, o SAD português 

ainda revela a forte necessidade de ir para além da visão tradicional do SAD percebendo 

que se deve tratar de olhar para o Serviço de Apoio Domiciliário (Onder et al, 2007) não 

como um mecanismo de substituição ou serviço que age numa lógica de 

complementaridade, mas que necessita de focar a prestação de cuidados baseada em 

níveis de cuidado de acordo com o perfil de idosos selecionados, de modo a prestar um 

serviço de qualidade e inovação e de acordo com as necessidades individuais de cada 

pessoa idosa. (Fries et al., 1997). 

Estamos a falar da implementação de um modelo de SAD integrado, denominado de 

modelo centrado no utente ou case management (Onder et al, 2007). 

Com este modelo também se defende a imputação do SAD, segundo critérios/ objetivos 

com base na funcionalidade do idoso e na rede de suporte social do idoso indo ao encontro 

da linha de pensamento dos sistemas de classificação de utentes, promovido pelo RAI-

Home Care (Bjökgren, Fries, Häkkinen & Brommels (2004) e à implementação de planos 

de cuidados individualizados (Dellefield, 2006). 

Olhando especificamente para o sistema de classificação Rai Home Care, este 

instrumento responde à necessidade que as instituições têm em direcionar os custos 

associados à prestação de cuidados referentes à população idosa e/ou dependente. 
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Como tal, para que o sistema de financiamento dos serviços se torne mais eficiente, as 

IPSS devem olhar para modelos implementados internacionalmente e adotar novos 

modelos à realidade social portuguesa. Wecker et al (1998, cit in Osório, 2007) referem 

que o futuro do Serviço de Apoio Domiciliário passará, entre muitas questões, na garantia 

da qualidade de serviços prestados e adotados às necessidades dos seus idosos. Sabemos 

porém que toda esta estrutura implicará um grande esforço financeiro. Por isso, o RUG-

III Based Classification for Home Care (RUG-III/HC), desenvolvido por Björkgren, Fries 

e Shugarman (2000) apresenta duas vantagens: 1ª o financiamento dos serviços é 

realizado segundo os serviços desempenhados; 2ª a realização destes é adequada às 

necessidades das pessoas que recorrem ao SAD. 

Este sistema ao surgir na década de 80 agrupou as pessoas de acordo com um conjunto 

de diagnósticos e terapêuticas comuns. Após a seleção do agrupamento, determina-se o 

tipo e o nível de serviços recebidos, tendo em conta os vários contextos clínicos 

existentes, tanto ao nível da natureza física como da mental. 

(www.interrai.org/instruments). 

Tal como nos diz Peters (2010), é uma ferramenta administrativa que permitirá a gestão 

do serviço com duas finalidades: reduzir desperdícios e incentivar a eficiência sendo um 

auxílio para gestão clínica. Poss, Hirdes, Fries, McKillop & Chase (2008) avaliará a 

pessoa em diferentes áreas: a cognição, a comunicação e visão, o humor e 

comportamento, o bem-estar social, o estado funcional, a continência, o diagnóstico de 

doenças, o estado de saúde, o estado nutricional e oral, a condição da pele, a medicação 

em curso, os tratamentos e procedimentos, o suporte social e a avaliação ambiental, e a 

utilização de serviços. O modelo vai ser funcional e ajudar na alocação ou gestão  interna 

dos recursos que as instituições têm como cada vez mais reduzidos, possibilitando as 

mesmas de escolherem os níveis de pessoal a afetar por tarefas a desempenhar. 

Este instrumento realiza uma avaliação multidimensional completa levando ao 

desenvolvimento de um plano de cuidados coordenado e integrado (Brown et al., 2009). 

Vai permitir satisfazer as AVD´s e aferir o custo por utente segundo o seu grau de 

dependência, aplicando o princípio de discriminação positiva. 

A variação dos seus resultados vai estar dependente das variáveis ligadas à capacidade 

funcional, como as AVD (capacidade e o desempenho do indivíduo para tomar banho, 

realizar a sua higiene pessoal, a sua mobilidade) formando um índice de AVD, que ainda 

vai ser dividido em principais categorias clínicas (Bjökgren, Fries, Häkkinen & 

http://www.interrai.org/instruments)
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Brommels, 2004). A inovação deste sistema de classificação é que vai integrar as AVDI 

(capacidade e desempenho na preparação de refeições, execução de tarefas domésticas), 

porque são atividades essenciais para a avaliação da pessoa poder ou não manter-se em 

casa. 

De acordo com Parsons et al (2013), este sistema vai permitir às organizações a 

capacidade para responder às necessidades que não estão a ser satisfeitas e orientar as 

pessoas para serviços de reabilitação e prevenção da saúde, distinguindo através de uma 

escala, desde a pessoa independente à assistência integral. 

Neste sentido, Björkgren, Fries, Häkkinen & Brommels, (2004) referem que na hierarquia 

do topo do instrumento surge a categoria clínica que se denomina Reabilitação especial 

(Special reabilitation), esta é constituída por quatro grupos, onde se incluem todos os 

utentes que usufruem de diferentes níveis de terapias, designadamente física, ocupacional 

e de fala com um total de 120 minutos, no mínimo, por semana. 

No segundo nível, a categoria clínica designada de Serviços extensivos (Extensive 

services) vai incluir os utentes que necessitam de cuidados muito dispendiosos, como por 

exemplo, cuidados respiratórios e de ventilação, medicação intravenosa, cuidados com 

traqueostomias, cuidados com alimentação parenteral, entre outros. 

No terceiro nível, o da categoria clínica de Cuidados especiais (Special care), vão-se 

incluir os utentes que apresentam, por exemplo, queimaduras, que estão em estado de 

coma, são portadores de esclerose múltipla, úlceras de pressão de grau III e IV, 

septicemia, entre outros diagnósticos de doença graves. 

No quarto nível, a categoria clínica designada de complexidade clínica (Clinically 

complex), vão estar incluídos os utentes que apresentam afasia, paralisia cerebral, 

desidratação, hemiplegia, pneumonia, doenças terminais, infeção do trato urinário, entre 

outros problemas. 

No quinto nível, em que a categoria clínica é designada de Défice cognitivo (Impaired 

cognition), incluem-se os utentes com défice nas tomadas de decisão, problemas de 

orientação e problemas de memória a curto prazo (2º grupo encontrado no estudo 4). 

No sexto nível, a categoria clínica de problemas comportamentais (Behavior problems), 

são incluídos os utentes que sofreram abuso físico, abuso verbal, deambulação, entre 

outros diagnósticos. 
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Finalmente no último nível, designado de categoria clínica de funções físicas reduzidas 

(Reduced physical functions), ficam reunidos todos os outros utentes que não são 

incluídos nos níveis anteriores (1º grupo encontrado no estudo 4). 

Os utentes são subdivididos, posteriormente, através da validação de quatro AVD e três 

AVDI. As AVD que apoiam a formação dos subgrupos são: (1) a capacidade de deslocar-

se ou mobilidade; (2) a capacidade de se cuidar (asseio); (3) a capacidade para se 

alimentar; (4) e as transferências. Em relação às três AVDI, estas são: (1) a capacidade 

para a preparação de refeições; (2) a capacidade para a administração da medicação; (3) 

e, finalmente, a capacidade para o uso do telefone (Poss, Hirdes, Fries, McKillop & 

Chase, 2008). 

A combinação destas variáveis irá validar a carga de cuidados necessária de acordo com 

o uso de recursos encontrado em cada subgrupo (Bjökgren, Fries, Häkkinen & Brommels, 

2004; Vázquez & Ambroj, 2004). No final, realiza-se uma classificação  final por ordem 

hierárquica, indicando quais as pessoas que, perante os critérios anteriormente referidos, 

preenchem e devem ser enquadrados na respetiva categoria. 

A partir da classificação do RAI-Home Care, as instituições poderão implementar os 

planos ou programas de cuidado que procuram fomentar um cuidado multidisciplinar 

continuamente monitorizado de acordo com as necessidades individuais das pessoas a 

quem é prestado o cuidado e que reúnem uma análise detalhada das comorbolidades 

físicas e psicológicas otimizando os recursos de saúde existentes, apresentando benefícios 

económicos e clínicos para as instituições com SAD (Vilá et al, 2015). 

Ao investir num cuidado domiciliário centrado na pessoa e com base num sistema de 

classificação também deveremos refletir que as instituições deverão pensar no papel de 

liderança dos diretores técnicos que implementam a necessidade de avaliação permanente 

dos seus serviços e perceber como se adequam os comportamentos de gestão ao perfil de 

funcionamento do SAD e ao perfil de utilizadores que recorrem ao SAD. 

A qualidade do cuidado domiciliário prestado defende a existência de bons líderes nas 

instituições. Assim, certamente as decisões são tomadas e a monitorização do 

desempenho dos seus recursos humanos constitui uma prestação de cuidados com mais 

qualidade (Firth-Cozens & Mowbray, 2001). 

O modelo de liderança democrático, modelo ideal a ser praticado nas instituições, tem 

como principal figura o – Nursing Home Administrator – o administrador do serviço de 

apoio domiciliário. Revela que estamos a ir ao encontro de um modelo de liderança 
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organizacional que inspira e motiva toda a equipa a contribuir e a melhorar, usando uma 

metáfora que é o “motorista da qualidade” e que fomenta a prestação de serviços orientada 

e focada por objetivos de intervenção de acordo com os perfis/níveis de cuidados e 

histórias de vida de cada pessoa idosa a quem se dirige o SAD (Kontos, et al, 2009; 

Dellefield, 2006) promove uma visão holística do SAD que trabalha histórias de vida e 

planos de cuidados individuais. 

Cabe por isso, às instituições refletirem sobre a estandardização de procedimentos e 

regras durante a prestação de cuidados e sobre a motivação e acompanhamento realizado 

aos respetivos recursos humanos para se obter um SAD com mais qualidade e mais 

próximo dos seus clientes/utilizadores. 

No que diz respeito, ao aumento dos recursos humanos, isto constituirá um potencial para 

as IPSS, tanto ao nível dos planos de cuidados como na melhoria da prestação dos mesmos 

e na introdução de novas áreas de intervenção como a saúde, contribuindo para uma maior 

motivação dos recursos humanos e uma melhoria na liderança. A existência de uma boa 

liderança por parte dos diretores técnicos na gestão do SAD das IPSS promoverá um SAD 

mais eficaz (mais focado nos seus objetivos) e eficiente (redução de custos) de SAD para 

as mesmas (Kane, 1999; Donoghue & Castle, 2009). 

A maior rentabilização de recursos humanos e o seu envolvimento na comunidade e a 

abertura internamente a novos canais de comunicação promoverão uma maior eficiência 

das receitas/despesas do SAD (Elkan et al, 2001) e uma melhor avaliação (real e 

multidimensional) do SAD levando à melhoria da qualidade dos mesmos (Donoghue, & 

Castle, 2009). 

Para obter esta qualidade é fulcral analisar três aspetos. O primeiro, a avaliação da 

prestação de cuidados, deve focar-se no paciente e no pessoal envolvido, no fomento do 

conhecimento e na correta utilização das ferramentas utilizadas no SAD (Donoghue, & 

Castle, 2009). 

O segundo aspeto, a transmissão da mensagem durante o processo de prestação de 

cuidados, deve passar por todos os elementos da equipa envolvidos, em concreto os 

agentes de ação direta ou a figura de “nursing home caregivers” na formulação dos planos 

de cuidados e a sua articulação com a saúde. (Donoghue & Castle, 2009). 

O terceiro aspeto, o papel de destaque atribuído à figura de gestor de caso, tem com 

função perceber quais são as características pessoais das pessoas idosas e as 

características facilitadoras existentes durante o processo de prestação de cuidados, 

permitindo um aumento do retorno da satisfação das pessoas idosas aos cuidadores 
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formais durante a prestação de cuidados e aproximando-se da implementação do modelo 

de SAD centrado no utente. 

A aplicação destes três aspetos no funcionamento do SAD indica uma gestão da qualidade 

que coloca em prática os princípios do estilo de liderança democrática. Ou seja, um tipo 

de liderança que exige uma rápida e flexível resposta aos desejos emergentes do paciente. 

O modelo de liderança existente influenciará a segurança da pessoa a quem é prestado o 

cuidado, e por outro lado, a personalidade e o comportamento dos líderes contribuirão na 

qualidade e no bem-estar do pessoal que presta o cuidado (Cozens and Mombray, 2001) 

refletindo-se por sua vez no bem-estar das equipas que desempenham as respetivas 

funções durante a prestação de cuidados. O sucesso de uma boa liderança numa IPSS 

também pressupõe uma relação entre um modelo centrado no cliente (case manegement) 

e os planos de cuidados individualizados em SAD. 

Este modelo caracteriza-se pela integração de serviços através da consolidação do estudo 

de caso (case management), pela criação de uma equipa multidisciplinar que se encontra 

em contacto com o paciente e desenvolve e implementa um plano de cuidados para cada 

paciente/utente (Onder et al, 2007). Vai ao encontro do que Wiig, S. et al (2018) referem, 

se houver um aumento na partilha de conhecimentos entre os cuidadores formais ou 

agentes de ação direta, as famílias e os idosos e se esta for especializada estaremos a 

apostar na história de vida de cada pessoa que passa pelo SAD, percebendo os diferentes 

contextos e necessidades individuais de cada utilizador (Dellefield, 2006), fomentando 

assim um SAD mais próximo e cuidado. 

Assim, as IPSS investirão num modelo integrado de SAD que trabalhe a avaliação dos 

serviços prestados e o treino do pessoal, duas mais-valias para as instituições com SAD 

(Wiig, et al, 2018). Este modelo implementa uma avaliação multidimensional que 

promove a comunicação entre a área social e da saúde (Keefe, Knight et al, 2011). A 

implementação desta avaliação treinará competências não formais junto dos recursos 

humanos, dando destaque aos agentes de ação direta e garantindo a qualidade das suas 

condições de trabalho (Wiig, et al, 2018). 

Esta distribuição de tarefas abre espaço para a mudança e a implementação de modelos 

de prestação de cuidados centrados no cliente. A implementação de um modelo  centrado 

no utente apresenta como, principal vantagem, a eficácia e custo-eficiência dos programas 

de cuidado domiciliários, que exploram os resultados positivos para 
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identificar uma pessoa responsável pelos problemas do paciente e a oportunidade de 

estabilizar a “continuidade” do cuidado (Onder et al, 2007). 

É um processo sequencial para criar um plano de cuidados num único encontro com o 

paciente e, em seguida, gerenciado pelo acompanhamento (por exemplo, um novo plano 

de cuidados). A aplicação deste sistema reforça que a tomada de decisões poderá ser 

estruturada de forma a fornecer uma estrutura para os clientes explicarem os resultados 

que desejam ver maximizados. Neste sentido Kane (1999) refere que, o SAD deve ser 

direcionado para clientes individuais e a pessoa idosa assume um papel de relevo. 

Kane (1999) esclarece que este modelo centrado no cliente define metas para cuidados 

pessoais versus cuidados de saúde em casa. Para cada modalidade de atendimento, é 

preciso estabelecer metas diferentes para os vários subgrupos clínicos, olhando para o 

SAD por preços bem diferentes, face aos serviços desempenhados. No seguimento do que 

foi anteriormente referido, de acordo com um estudo canadiano (Canadian Healthcare 

Association, 2009) a modernização do Serviço de Apoio Domiciliário passará por 

clarificar o cuidado/prestação de cuidado tanto para os utilizadores e suas famílias, bem 

como pela provisão de um guia ou plano de cuidados referentes à prestação de cuidados 

exercida. 

A criação de um cuidado integrado baseado em modelos de cuidados, a partilha de 

regulações e políticas, a partilha de informação da origem e as estratégias implementadas 

na prestação de cuidados e a criação de uma ferramenta de trabalho a partir de indicadores 

nacionais, são a chave para partilhar e facilitar a transmissão de boas práticas no SAD. 

Por isso é que perante as transformações ocorridas no SAD, cabe a estes perceber quem 

são os idosos que recorrem ao SAD, as suas necessidades, os motivos que influenciam a 

procura desta resposta social e as mudanças existentes face aos perfil(is) encontrado(s). 

A identificação dos perfis levará a perceber que o modelo de financiamento e 

funcionamento existente não é totalmente eficiente, adequado às necessidades 

apresentadas, existindo aspetos que têm de mudar. 

Há necessidade das instituições conterem os custos dos serviços prestados e maximizarem 

a utilização apropriada dos recursos existentes nas suas organizações e analisar as 

preferências do paciente/cliente (Dainty, Golden et al, 2018). A implementação de planos 

de cuidados deve incluir novos serviços de SAD. As decisões devem ser tomadas pelos 

utentes; as avaliações dos cuidados prestados pelos mesmos 
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em conjunto com a presença dos diretores técnicos nos domicílios dos utentes, pelo maior 

tempo diário possível (Onder et al, 2007). 

Faz sentido introduzir um modelo de plano de cuidados centrado nos utentes plasmados, 

num modelo integrado (case manegement) que apresenta conjunto de boas práticas para 

as organizações que trabalham o cuidado domiciliário (Marreli & Hilliard, 1996). 

Também se destaca neste perfil, a introdução de novos serviços como, por exemplo, 

rentabilização dos recursos humanos existentes; partilha de recursos humanos 

especializados; programas como serviços de modificação ambiental (Pynoos & Nishita, 

2003); coordenação com sistemas de saúde (Kane, 1999), especificamente a reabilitação 

(Cox & Ory, 2000); criação de planos de cuidados baseados na perspetiva do cliente, i.e 

planos de cuidados para idosos dependentes com incontinência urinária ou com 

habilidades cognitivas comprometidas e rentabilizar os custos da instituição que tem de 

ser controlados e rentabilizados (Rodriguez & Sánchez, 2000). 

Assim, as mudanças que devem ocorrer devem ser ao nível do funcionamento do SAD 

português, passarão pela introdução de novos de instrumentos de avaliação, pela análise 

de intensidade de cuidado, através da classificação por graus de gravidade, de sistemas 

de deteção precoce e introdução de novos serviços de apoio domiciliário prestados, bem 

como a criação de planos de cuidados por áreas de intervenção que constituem uma mais-

valia das pessoas que procuram o SAD e este torna-se se mais rentável, eficaz e próximo. 

Ao nível do financiamento, as comparticipações têm de ser maiores, porque os custos 

com a população dependente serão maiores e a população independente, apesar de 

contrabalançar estes custos acrescidos, também necessitará de ver as suas necessidades 

atendidas. 

O SAD português tem de reforçar as comparticipações por parte do estado para melhorar 

a sua atuação durante a prestação dos serviços. Está comprovado que apesar da 

dependência das comparticipações vindas por parte do Estado estas são garantidas (Silva, 

Santos, Mota, Martin, 2014). Poder-se-á também criar um novo sistema de financiamento 

por prestação de serviços, que ajuda a colmatar a existência de parcerias com entidades 

externas, aumentado a atual comparticipação por parte do estado. 

Quando falamos sobre novas formas de financiamento, por exemplo, de que forma a 

capacidade de angariação de receitas por parte dos utentes tem impacto positivo nos 

indicadores de qualidade e na respetiva prestação de cuidados. 
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Para o perfil dos idosos dependentes sugere-se a introdução da classificação dos utentes 

por tipo de cuidados e a intensidade de cada agente na tarefa realizada e na forma como 

os técnicos vão agir durante a tarefa realizada. Uma das formas de detetar precocemente 

estas necessidades é através da introdução de novas formas de avaliação cognitiva, ou a 

introdução de instrumentos de classificação, como o RAI-Home Care que permita a 

criação de critérios de elegibilidade e a intervenção por níveis de cuidados (Hirdes et al. 

1999; Glenny & Stolee, 2009). O SAD, como resposta social, deverá ser o centro de 

sistema de cuidados (Martin, 2012), ao qual cada pessoa idosa deverá ser submetida a 

uma avaliação com a aplicação de um instrumento de classificação e posteriormente criar 

perfis de idosos existentes para orientar as instituições com SAD a adotar os 

comportamentos mais adequados à minimização dos efeitos que a incapacidade de 

realização de determinadas tarefas no dia-a-dia dos idosos pode envolver, durante a 

adoção de determinado estilo de vida e de situações aplicáveis em ambiente doméstico 

(Hirdes et al., 1999). 

Para estes idosos terá de haver a introdução de sistemas de deteção precoce que permitam 

de forma antecipada as necessidades das pessoas idosas. Este sistema terá como principal 

objetivo definir as necessidades por áreas de atuação: psicológicas, segurança, 

emocionais de acordo com fatores de risco para se realizar uma triagem, uma avaliação 

proactiva e criar domínios e dimensões de análise (Guidelines Group New Zealand, 

2003). A influência que o plano de cuidados tem na vida das pessoas idosas, a capacitação 

por parte dos técnicos em relação à pessoa idosa dentro do contexto de saúde e social; o 

envolvimento e participação de todos os agentes de intervenção é fundamental, mas não 

será suficiente se não orientarmos os profissionais do planeamento e descrição das tarefas 

que estes têm de fazer de acordo com as necessidades das pessoas que recorrem ao SAD. 

A criação de um plano de cuidados de antecedência é um meio para as pessoas com 

capacidade de decisão tomarem medidas e verem escritas em papel as suas preferências 

para o seu cuidado; é um alerta para dificuldades sentidas na aplicação dos planos de 

cuidados na melhoria da qualidade dos serviços, para criar uma política comum da 

prestação dos mesmos e um sistema planeado que põe em prática um conjunto de modelos 

aplicados e testados, para se trabalharem os recursos humanos e a gestão no diário 

funcionamento da dinâmica das IPSS. Numa última análise, no Model Care Planning 

Process –Overview de 2016, o plano de cuidados é um documento interativo - é 

continuamente ajustado com o paciente à medida que mais informações se vão 
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tornando disponíveis, por exemplo, através de acompanhamento de pacientes ou 

avaliações feitas por outros profissionais de saúde. Observa-se que é um processo 

completo de planeamento de cuidados pois também inclui atividades de gestão de planos 

de cuidados, como apoiar o paciente a alcançar seus objetivos de autogestão ou coordenar 

o atendimento de pacientes mais complexos. 

Tem um papel preponderante no levantamento de necessidades e no impacto na qualidade 

global do serviço prestado e nos cuidados prestados, pois também ocorre uma perceção 

das características dos idosos com forte grau de dependência. Outra vantagem da criação 

do plano de cuidados é que se apostarmos num SAD que resulta do reconhecimento dos 

cuidadores como grupo de pares na prestação de cuidados, os utilizadores de SAD têm 

mais acesso aos cuidados de saúde e serviços de comunidade do que se estivessem no 

hospital. 

A sua aplicação apresenta como principal vantagem a eficácia e custo-eficiência dos 

programas de cuidado domiciliários que exploram os resultados positivos para identificar 

alguém responsável pelos problemas da pessoa e a oportunidade de estabilizar a 

“continuidade” do cuidado. O plano de cuidados em SAD é fulcral pois serve de guia para 

os cuidadores formais prestarem cuidados mais eficientes e orientados, principalmente é 

cada vez mais necessário encontrar formas de coordenar o cuidado especialmente quando 

falamos de condições crónicas e de envelhecimento (Dainty, Golden et al, 2018) 

Assim, estaremos a contribuir para uma mudança na gestão de procedimentos existentes 

no SAD, ultrapassando a lógica de um SAD tradicional que funciona numa perspetiva 

universal focado para o serviço, mas que tem de passar a atuar de acordo com o tipo de 

perfil de idosos que encontra e atuar segundo os idosos que aparecem no SAD, não 

havendo problema no acesso do que o SAD oferece, mas na forma como se pode melhorar 

o seu funcionamento. 
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Parte II – Estudo Empírico 

 
 

Capítulo II – Apresentação de Estudos de investigação - O Serviço de Apoio 

Domiciliário nas Instituições Particulares de Solidariedade Social no distrito de 

Braga 
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familiar 2 

Home Care as substitution or complementary of familiarly care 
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Resumo 

 

Este estudo exploratório aborda o papel do Serviço de Apoio Domiciliário no 

quotidiano dos idosos e suas famílias, em função do contexto urbano e rural e o percurso 

de vida dos utentes de dois SAD do norte de Portugal. Recorreu-se a uma metodologia 

qualitativa, com a aplicação de 11 entrevistas semiestruturadas. O SAD mantém uma 

função assistencialista/tradicional, tendo um papel de substituição em meio urbano e 

complementar em meio rural. Este estudo aponta para a necessidade de apostar numa 

lógica de prevenção, educação e reabilitação, em torno da criação de um plano de 

cuidados personalizado, baseado num sistema de classificação dos utentes. 

 
Palavras-Chave: Serviço de Apoio Domiciliário; contexto urbano e rural; papel do 

Serviço de Apoio Domiciliário. 

 

Abstract 

This exploratory study deals with the role of the Domiciliary Support Service in 

the daily life of the elderly and their families, depending on the urban and rural context 

and the life course of the users of two SADs in the north of Portugal. A qualitative 

methodology was used, with the application of 11 semi-structured interviews. The SAD 

maintains a welfare / traditional function, having primarily a substitution role in an urban 

and complementary environment in rural areas. This study points to the need of 
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betting on a logic of prevention, education and rehabilitation, around the creation of a 

personalized care plan, based on a classification system of the users. 

 
Keywords: Home Care; urban and rural context; role of Home Care 

 
 

Introdução 

 
 

Em Portugal, o Serviços de Apoio Domiciliário (SAD) foi idealizado como uma 

das respostas de âmbito comunitário que consistia “na prestação de cuidados 

individualizados e personalizados, no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por 

motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária 

ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida 

diária” (Despacho normativo nº 62/99 de 12 de Novembro). Numa análise diacrónica ao 

seu funcionamento em território nacional, podemos dizer que, de uma forma geral, tem 

vindo a exercer uma função predominantemente assistencial, com o objetivo de promover 

o acompanhamento dos idosos e suas famílias, procurando responder às necessidades nos 

momentos de crise ou conflito, às atividades de vida diária e às atividades instrumentais 

(Trigueiros e Mondragón, 2002 cit. in Osório & Pinto, 2007). Tendo em conta a 

diversidade/multiplicidade de funções/serviços desempenhados, foram criados três tipos 

de estruturas (Joaquim, 2003) os SAD associados às Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS) que prestavam uma série de serviços previstos pelo 

enquadramento legal nº 62/99 de 12 de Novembro; os SAD efetuando um apoio mais 

voltado para a saúde, nomeadamente serviços médicos e de enfermagem levados a cabo 

na habitação do idoso; o apoio domiciliário integrado (ADI), que procura assegurar a 

prestação de cuidados médicos e de enfermagem e apoio social visando a promoção de 

autocuidado (Pimentel, 2005). 

Internacional, de acordo com os diferentes modelos de bem-estar (Genet et al., 

2011), o SAD é comumente designado por Home Care, englobando uma tipologia de 

serviços de saúde, de cuidado pessoal ou de assistência no domicílio, de acordo com o 

grau de funcionalidade, doença ou incapacidade apresentada pela pessoa que recorre ao 

mesmo. O Home Care pode abranger a convalescença pós-hospitalar/reabilitação; saúde 

mental/cuidados psicológicos e de bem-estar; descanso cuidador. Nesse âmbito, cada 

SAD determina as respetivas finalidades a atingir: o apoio na convalesça pelo número de 

hospitalizações; a reabilitação pelo perfil da pessoa idosa cuidada; os cuidados 
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paliativos prestados; a manutenção em casa dos cuidados domiciliares e o descanso do 

cuidador (Kane,1994). Estes modelos distanciam-se muito do figurino português, ainda 

muito arreigado num modelo tradicional essencialmente caraterizado por uma função 

assistencial, como acontece no caso russo (Struyk et al, 2006). 

Neste artigo, procuraremos analisar a realidade encontrada em duas  organizações 

sem fins lucrativos da zona Norte de Portugal. Em primeiro lugar, caraterizaremos a 

prestação de serviços de SAD nestas instituições. Num segundo momento descreve o 

papel de substituição ou de complementaridade do Serviço de Apoio Domiciliário 

encontrado em meio urbano e rural, com as eventuais diferenças e semelhanças nos dois 

contextos através da criação de dois perfis associados. Por fim, refletiremos sobre a 

importância da implementação dum serviço que, em termos de custos e sustentabilidade, 

necessita de continuar a melhorar em termos qualitativos, aprimorando a prestação de 

serviços com um plano de cuidados individual em função do grau de funcionalidade de 

cada idoso ou – à imagem do que é feito, nos EUA, por organismos privados de cuidados 

de saúde – com a introdução de programa Rai-Home Care, baseado num sistema de 

classificação dos utentes. 

 
Metodologia 

 
 

Amostra 

Na seleção das instituições e respetivos idosos que constituem o nosso corpus, 

optámos por uma amostra de casos típicos não aleatória (Carmo, 2008). O universo da 

pesquisa é constituído por 49 idosos, dos quais 14 (11 do sexo feminino e 3 do sexo 

masculino) são acompanhados pela 1ª instituição (≤25 utentes protocolados) e 35 (22 do 

sexo feminino e 13 do sexo masculino) pela 2ª instituição (≤ 25 utentes protocolados). 

Deste universo, foram então selecionados 11 idosos, 9 do sexo feminino e 2 do sexo 

masculino. Passamos então a apresentar a caracterização sociodemográfica da amostra na 

tabela nº1. 



 

 

Tabela nº 1 caraterização sociodemográfica 
 
 

 

E 

 

Perfil 

 

Sexo 

 

AVD 

 

AIVD 

 

Grupo 

Etário 

 

Estado 

Civil 

 

Habilitações 
 

Grau 
dependência 

 

Dificuldade 

1 1 F Não Não 70-79 Solteira 1º ciclo Dependente 
Higiene, vestir, utilização 

transportes 

2 1 M Sim Sim 80-89 Casado 3º ciclo Independente 
Higiene, refeições, gestão 

medicação 

3 1 F Sim Sim 70-79 Viúva 3º ciclo Independente refeições 

 

4 

 

2 

 

F 

 

Sim 

 

Sim 

 

80-89 

 

Viúva 

 

secundário 

 

Independente 

 

refeições 

5 2 F Sim Não 80-89 Solteira 1º ciclo Independente Gestão medicação 

6 1 F Não Não 70-79 Casada 1º incompleto 
Dependente 

moderado 
Higiene 

7 2 F N/A N/A 70-79 Casada 1º ciclo Dependente Higiene, refeições 

8 2 M Sim Sim 80-89 Solteiro 1º ciclo Dependente Higiene e vestir 

9 1 M Sim Sim 90-99 Divorciado 1º ciclo Independente Refeições 

10 2 F N/A N/A 80-89 Solteira secundário Dependente Higiene, refeições 

11 2 F Não Não 60-69 viúva 1º ciclo Dependente Higiene e tarefas domésticas 
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Instrumentos 

Optou-se por um estudo de caso, a partir do contexto de vida de cada idoso, de 

modo a dar uma perspetiva mais próxima do percurso e da realidade quotidiana dos 

utentes. Assim sendo, realizaram-se entrevistas semiestruturadas (ver no anexo nº 1 o 

guião de entrevista e as respetivas categorias de análise principais). Antes de cada 

encontro, solicitámos o preenchimento do consentimento informado. 

As escalas utilizadas (Katz, 1989: tradução de versão brasileira por Duarte, 

Andrade, & Lebrão, 2006; e APGAR, SmilKstein, 1978: tradução portuguesa por 

Agostinho & Rebelo, 1988) já se encontravam parametrizadas para instituições de cariz 

social. A par das entrevistas, a escala de Katz permitiu medir a capacidade funcional da 

pessoa idosa e de APGAR de avaliar a funcionalidade familiar e qualidade de vida dos 

utentes na perspetiva do idoso entrevistado em contexto doméstico. 

A escala de Katz subdivide-se em três graus: situação de total dependência (0- 2), 

quando a pessoa já não consegue alimentar-se, vestir-se, ir à casa de banho, sentar- 

se/deitar-se, controlar os esfíncteres, sem supervisão, orientação ou assistência pessoal ou 

cuidado integral; situação de dependência moderada (2-4) se necessita de apoio, pelo 

menos em dois dos indicadores supracitados; e situação de total independência (4- 6), 

quando consegue realizar as tarefas descritas sem supervisão, orientação ou assistência 

pessoal ou cuidado integral de terceiros. Dos 11 idosos que constituem a amostra, cinco 

estão em situação de total independência, cinco são totalmente dependentes e um 

encontra-se numa situação de dependência moderada, embora a resvalar para uma 

situação de dependência, devido à dificuldade que começa a sentir na execução das 

atividades básicas da vida diária e instrumental. Dos 11 entrevistados, 2 eram cuidadores 

de dois idosos. O motivo da entrevista ter sido a estes cuidadores prende-se com o facto 

destes idosos não puderam responder por motivos de saúde, entretanto manifestados no 

decurso da investigação empírica. 

Por seu turno, a escala de APGAR permitiu-nos medir e compreender a perceção 

que os idosos tinham relativamente à funcionalidade/disfuncionalidade das suas famílias 

com base nos seguintes critérios: adaptação; participação; evolução/maturidade; afeto e 

relação de cuidado. A respetiva classificação subdivide-se da seguinte forma: família 

altamente funcional (7-10); família com disfunção leve (4-6) e família com disfunção 

severa (0-3). 
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Método 

Recurso a um estudo qualitativo com metodologia qualitativa descritiva (Leandro 

e Freire, 2008), tendo como variável dependente o SAD e como variáveis independentes 

os percursos de vida, a experiência quotidiana, a rede de sociabilidade, a caracterização 

do SAD e o grau de funcionalidade/disfuncionalidade da família e o papel desempenhado 

pelo SAD (Pimentel, 2012; Martin, Oliveira, Dias da Cunha, 2010). As principais 

questões éticas a ter em consideração durante a execução destes instrumentos foram 

garantidas, bem como a proteção dos dados e a sua utilização para fins académicos e a 

confidencialidade inerente aos estudos. 

 
Resultados 

Os resultados do nosso estudo revelam dois papéis desempenhados pelo SAD, em 

função de dois perfis de utentes. Os critérios de diferenciação permitiram distinguir os 

perfis são o contexto geográfico, a existência efetiva de retaguarda familiar e o grau de 

dependência na execução das AVD e AIVD de cada perfil. 

O primeiro (perfil 1) predominantemente associado a um papel de substituição, 

em contexto urbano de pequena dimensão numa cidade, com cerca de 180.000 habitantes 

e o segundo (perfil 2) a um papel de complemento em ambiente urbano/rural, em contexto 

semi-rural de pequena dimensão num concelho, com cerca de 19.000 habitantes 

traduzindo, assim, as especificidades dos quadros de vida respetivos e das transformações 

familiares. 

Antes de proceder a uma análise comparativa entre ambos os perfis, 

apresentaremos os percursos de vida/experiência quotidiana e a perceção da realização 

das ABVD e AIVD dos idosos que compõem a amostra. Na segunda parte, distinguiremos 

o papel do Serviço de Apoio Domiciliário em cada um dos perfis, recorrendo às seguintes 

categorias de análise: rede familiar; justificação para a presença/ausência da família; 

sinalização e motivos de pedido do SAD e vantagens do acesso. 

 
Percursos de vida e a Experiência quotidiana 

A história de vida de cada pessoa está indelevelmente marcada por condicionantes 

sociais e opções individuais. Em ambos os perfis encontrados destaca-se uma infância 

muito dura, em ambiente de pobreza, tendo começado a trabalhar desde muito cedo, quase 

sem lugar para viver a sua meninice. “Com treze anos fui para a arte 
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sacra, ganhar 50 centavos por dia, 10 horas por dia e 6 dias por semana.” (E 9, M. 98 

anos, Braga); “Fui criada na rua D. Pedro V. (…) Os meus pais eram lavradores, eram 

caseiros, de maneira que também viviam mal.” (E1, F. 79 anos, Braga). 

Outros tiveram mesmo que deixar as suas aldeias à procura de uma vida melhor 

na cidade ou até emigrar para outros destinos, como por exemplo Angola, na altura ainda 

colónia portuguesa. “Olhe a minha vida foi sempre cá em Braga, exceto seis anos que 

estive em África, em Luanda.” (E2, M. 81 anos, Braga). O indicador da naturalidade 

permite-nos aferir que houve, muitas vezes, uma migração interna do campo para a cidade 

ou de outras cidades para Braga, quer por motivos profissionais, quer pelo facto de terem 

conhecido o respetivo cônjuge e constituírem família. “Ele é de lá ao pé de mim, eram 

aldeias próximas e viemos cá para Braga.” (E6, F.77 anos, Braga) “Mas corri quase 

Portugal inteiro já depois de casada. O meu marido saltava muito. Estive no Porto, em 

Viana, em vários sítios e cidades…” (E3, F. 78 anos, Braga). 

Os percursos profissionais destes idosos eram sobretudo atividades pouco 

renumeradas e qualificadas, com reduzida margem de progressão. Temos assim uma 

doméstica, uma lavadeira, duas costureiras, um agricultor, dois cozinheiros, dois 

funcionários de comércio e dois funcionários públicos. “Trabalhar, trabalhava muito com 

as minhas mãos.” (E1, F.79 anos, Braga) “Trabalhei com um padrinho e primo meu na 

fábrica de camisaria em frente à Confiança.” (E2, H. 81 anos, Braga) “Tive um snack-

bar. Era um trabalho muito cansativo para uma mulher só.” (E3, F. 78 anos, Braga) 

“Trabalhar, não trabalhei… Estive sempre a ’olhar’ pelos filhos.” (E6, F. 77 anos, 

Braga) “Vivia com os meus irmãos todos e ajudei-os; agora já não estão aqui. Trabalhei, 

ia lavar roupa para o rio.” (E7, F. 63 anos, Amares) “Depois, também fui para uma 

cozinha, para a pensão económica e estive lá para aí quê…dois meses ou três meses. 

Depois, apareceu-me esta doença.” (E8, H. 82 anos, Amares). 

 
Perceção da realização das ABVD e AIVD 

Quanto à perceção da realização das ABVD e AIVD, no perfil 1 (urbano) a maior 

parte dos idosos vinca a sua independência. Outros, porém, assumem não conseguir 

realizar as AVD e AIVD – devido a limitações mais relevantes – não lhes restando senão 

admitir as dificuldades respetivas em função do seu grau de funcionalidade (Botelho, 

2000, cit in Paúl & Ribeiro, 2005). No perfil 2 (rural) 
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constatamos pessoas idosas muito mais dependentes tanto na realização das AVD e 

AIVD. 

Especificamente na realização das AIVD, no convívio/atividades realizadas, os 

inquiridos apontam como principais motivações para sair de casa razões de índole 

religiosa (por ex. ir à missa) ou associadas à execução de tarefas diárias, como fazer 

compras ou tratar de algum assunto relacionado com a saúde (por ex. ida ao médico), uma 

atividade de suma importância para a manutenção da qualidade de vida (Fonseca & Paúl, 

2005). No seguimento desta reflexão, Sequeira e Silva (2002: 514) referem que, segundo 

Harris e Boden (1993), a atividade é um importante fator de integração social e um 

sinónimo de promoção na vida de um idoso, transmitindo a este um “sentimento de 

capacidade, de controlo, de utilidade, assegurando a auto-estima.” Segundo Paúl (1991), 

a ligação que os idosos podem manter, quer com o seu domicílio quer com o meio, é 

deveras importante, uma vez que lhes permite assegurar um laço social com a comunidade 

e, sentem que o seu ego é mais preenchido, pesem embora as transformações e 

dificuldades vivenciadas (cit in Sequeira & Silva, 2002). “Agora [saio] raramente. Ir 

fazer compras e assim ainda vou ainda saindo.” (E9, H. 98 anos, Braga); “Eu tenho de 

sair, (…) Sair sim, [mas] às 11h30 estava em casa. Fui ao café comprar água das pedras 

porque estava a precisar, porque faço mal a digestão. Fui dar uma voltinha, arejar e 

depois voltar para casa e tal (…). Por exemplo, eu vou lá acima ao médico que me 

operou, à rua xx e quero-lhe mostrar isto [um quisto].” (E3, 

F. 78 anos, Braga) 

Também há idosos que praticamente não saem de casa, devido às dificuldades de 

mobilidade que se começam a fazer sentir. Por outro lado, constatámos que os idosos que 

saem de casa para a resolução de assuntos relacionados com o dia-a-dia, fazem-no de 

modo a não interferir com a vida de outra pessoa idosa – mais dependente – que vive 

consigo. “Não tenho saído ultimamente, não. Desde que me deu uma trombose na 

perna…” (E4, F. 86 anos, Braga); “Após o pequeno-almoço, eu deixo-a [a esposa] na 

cama e depois se tiver de sair, saio. Estou aqui na hora de almoço ou antes… Ou fica 

aqui a empregada. Nunca fica só. E costumo sair pouco.” (E2, H. 81 anos, Braga), tal 

como podemos comprovar, na tabela nº 2. 

Em síntese, os idosos entrevistados, em ambos os perfis, denotam dificuldades na 

execução das AVD e AIVD sendo que a sua execução depende do meio onde estão 

inseridos e o grau de funcionalidade em que se encontram, segundo a escala de Katz. 
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as refeições 

Tabela nº 2 – Perceção da realização das AVD e AIVD 
 

 
 

 
P1 

E1 Não Não 
Dependente transportes; não 

consegue fazer a 

higiene sozinha e não 

consegue vestir-se 

Dificuldade em tomar 

E2 
P1 

Sim Sim 
Independente banho; preparar as 

refeições; gestão da 
medicação 

Sim Independente 
Dificuldade em realizar 

 
Não 

 

Dependente 

moderado 

Pouca mobilidade física 

na realização das 

ABVD/AIVD 

 

Sim 

Independente Dificuldade em realizar 

as refeições 

Dificuldade em realizar 

Sim Independente 

 

Não Independente 

as refeições 

Dificuldade na gestão 

da medicação. 

 

E7 P2 Não se aplicou Não se aplicou Dependente 
Situação de grande

 

Realização 

Nº Perfil  das ABVD 

(ótica do idoso) 

Realização 

das AIVD 

(ótica do idoso) 

Situação 
apontadas 

Utilização de 

E3 P1 Sim 

 
E6 

P1  
Não 

E9 P1 Sim 

E4 P2 Sim 

E5 P2 Não 

 

 dependência 
 

Dificuldade em tomar 

E8 P2 Sim Sim Dependente banho 

e vestir-se 

E1 

0 

 

P2 

 

Não se aplicou 
Não se aplicou Dependente Situação de grande 

dependência 

E1 

1 

 

P2 

 

Não 
 

Não 
 

Dependente 
Necessita de apoio para 

fazer compras/higiene 
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O SAD - papel de substituição 

 

Rede familiar não presente diariamente 

 

O primeiro perfil é constituído por cinco pessoas residentes na cidade de Braga, 

sendo duas do sexo masculino e três do sexo feminino, com idades entre os 77 e os 98 

anos. Apresentam um baixo nível de sociabilidade com a família, amigos e vizinhos. O 

apoio dos círculos mais próximos é episódico, com visitas a casa mais espaçadas. Sendo 

que alguns dos elementos não pertencem ao círculo familiar nuclear. Os idosos são 

visitados por familiares mais próximos (irmãos e/ou sobrinhos) numa periodicidade 

semanal a bimensal, havendo apenas um caso com contactos anuais. “Quando podem.” 

(E6, F. 77 anos, Braga); “Uma vez ou outra.” (E9, H. 98 anos, Braga). “De vez em 

quando, tenho sobrinhos que também nunca me abandonaram.” (E1, F. 79 anos, Braga); 

“[Tenho família] no Porto. Agora já está tudo muito velhinho…” (E1, F. 79 anos, Braga). 

Na sua maioria, os membros do perfil 1 rotulam as famílias respetivas como sendo 

altamente funcionais, havendo apenas um caso em que as respostas duma entrevistada 

colocam a família na categoria “disfunção leve”, devido à existência de conflitos latentes 

entre os membros, tal como ilustra a tabela nº 3. 

 
Tabela nº 3 - Escala APGAR – Perfil 1 

 

Nº Adaptação Participação 
Evolução

 
Maturidade 

Relação 

Afeto  de 

cuidados 

 
Total 

F. altamente 

E1(P1) 2 2 2 2 2 10 
funcional 

 

E2 

(P1) 

 

E3 

(P1) 

E6 

(P1) 

E9 

(P1) 

1 1 1 1 1 5 
Família c/ 

disfunção 
leve 

2 2 2 2 2 10 
F. altamente 

funcional 

1 2 1 2 1 7 
F. altamente 

funcional 

2 2 2 2 2 10 
F. altamente 

funcional 
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Justificação para falta de retaguarda familiar 

Os dois idosos incapazes de realizarem autonomamente às AVD (cf. tabela nº2) 

– e que não dispõem de uma retaguarda familiar eficaz – não culpabilizam os seus 

parentes mais próximos, justificando o facto de não prestarem apoio nas AVD por 

questões de índole geográfica, a presença de outras rotinas familiares ou ainda de 

atividades profissionais e/ou outras ocupações. O conjunto das transformações familiares 

e sociais (Paúl, 1997; Moragas Moragas, 1998; Leandro, 2001;  Correia, 2003, 

 
Imaginário, 2008) compele os idosos a recorrer, com alguma frequência, a outras pessoas, 

nomeadamente através das redes de solidariedade informais. Tenho uma vizinha no nº 42 

(…). Tenho essa senhora para o 

que for preciso. São eles que me dão apoio.” (E1, F.79 anos, Braga); “Se alguma vez 

precisasse de ajuda, chamava o 112.” (E3, F.78 anos, Braga). 

 
Sinalização e motivos de pedido do SAD 

A solicitação do SAD parte, maioritariamente, da própria família (em 3 casos), só 

depois por iniciativa do idoso (1 caso) ou da própria da instituição (1 caso), sendo 

frequente que seja sido solicitada por outros organismos como a Segurança Social ou os 

Hospitais. Todos usufruíam destes serviços há menos de cinco anos, com exceção de uma 

idosa inscrita há mais de uma década. 

A prestação tem lugar diariamente, de 2ª a 6ª feira, como acontece quase sempre 

nos serviços de apoio domiciliário portugueses que funcionam apenas nos dias úteis, em 

horário que não inclui noites e fins-de-semana. Os cinco idosos que compunham este 

grupo recebiam os serviços de alimentação, acumulando dois deles os cuidados de higiene 

pessoal e uma outra o tratamento de roupa e limpeza de casa (Struyk, et all, 2008). “Não 

tenho elasticidade dos músculos nos braços para carregar tudo [compras, etc.] é 

cómodo, não é?” (E3, F. 78 anos, Braga); “Por não estar em condições de estar ao 

fogão, porque não podia fazer nada disso. E a minha irmã também já se sentia cansada 

e também não podia… E pronto, pedi o apoio.” (E4, F. 86 anos, Braga); “Porque estou 

aqui só.” (E9, H. 98 anos, Braga); “ Há quarenta anos que estou aqui sozinha. Logo se 

vê, vou andando assim e depois logo se vê.” (E3, F. 78 anos, Braga). “A roupa é que não 

começou logo, mas depois [como é mais prático] o cesto da roupa 
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[está pronto e a roupa é lavada, estendida, passada] a ferro e então vai também a 

roupa.” (E3, F. 78 anos, Braga) 

 
Vantagens do acesso ao SAD e sugestões apresentadas 

Estes idosos consideram que o SAD trouxe ao seu quotidiano mais qualidade de 

vida, fruto do acompanhamento e apoio protagonizado pelos recursos humanos da 

instituição, propiciando assim um sentimento de maior tranquilidade. “Ai, sim sim… Já 

viu? Receber uma sobremesa que nunca comi! (…) Tive uma infância de muita miséria 

(…). É uma coisa boa, é uma tranquilidade…” (E1, F. 77 anos, Braga); “Sim, com 

certeza, que estou mais descansado.” (E2, H. 81 anos, Braga); “Elas [auxiliares de 

geriatria do SAD] são uma riqueza.” (E3, F. 78 anos, Braga). 

Reconhecem que alivia a carga dos cuidadores informais (quando existem/estão 

presentes), amenizando desta feita o sentimento de constituir um peso – embora alguns 

preferissem que certos cuidados fossem ministrados pelos familiares – proporcionando 

assim, a uns e outros, alguns momentos de lazer ou a realização de outras tarefas do dia- 

a-dia (McCann, Grundy & O´Reilly, 2014). “A instituição x chegou a oferecer os 

cuidados de higiene. Em princípio, eu estava a pensar nisso, mas a minha mulher preferiu 

que fosse eu a colaborar.” (E2, H. 81 anos, Braga): “Sim, com certeza que estou mais 

descansado, porque daqui a pouco tenho a comida e lá vou ver o Telejornal e depois vou 

comer.” (E9, H. 98 anos, Braga. 

 
O SAD papel de complemento 

 
 

Rede familiar presente diariamente com ajuda institucional 

O perfil 2 apresenta algumas diferenças – sendo constituído por seis idosos – 

quatro mulheres e dois homens, dos quais quatro residem em zona rural e dois em 

ambiente urbano –, com idades compreendidas entre os 61 e os 88 anos. É de salientar 

que, em dois casos (E7 e E10), as respostas foram dadas pelas cuidadoras – uma com 50 

e a outra com 37 anos –, uma vez que estes idosos não conseguiam responder às questões. 

Em termos etários, este grupo tem a particularidade de integrar pessoas que não são 

consideradas idosas (com menos de 65 anos), assim como outras que já se encontram na 

4ª idade, dispondo sempre de uma rede familiar diariamente presente na prestação de 

cuidados. Todos os idosos definem as respetivas famílias como altamente funcionais, tal 

como ilustra a tabela nº 4. 
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Tabela nº 4 - Escala APGAR – Perfil 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(P2) funcional 
 

 

 
 

Rede familiar presente diariamente 

 
 

Uma tal presença materializa-se não só por meio de pessoas com grau de 

parentesco mais próximo, como também com membros da família alargada que, em  dois 

casos, desempenhavam, inclusivamente, a função de cuidadores. Estes dois idosos, a 

residir em contexto rural, apresentavam um maior grau de dependência que os restantes 

entrevistados, necessitando, por isso, de um acompanhamento quotidiano e contínuo. 

Nestes casos, o cuidador assegura as tarefas da vida diária, desde a alimentação à higiene, 

sendo, todavia, secundado pelo SAD. O apoio prestado pelo cuidador exige um grande 

esforço físico, psicológico e económico (Lemos, 2000), o que justifica a necessidade de 

um apoio complementar 

 

 

especializado. “[A ajuda do SAD] liberta-me umas horas para eu poder trabalhar nos 

campos. Está a perceber? Dá-me mais qualidade de vida a mim, porque não estou sempre 

aqui dentro, e a ele, porque precisa.” (E10, F. 37 anos – cuidadora, Amares). Neste 

perfil, encontramos o típico cuidador que desempenha um papel fundamental na prestação 

de cuidados ao idoso. Em termos gerais, esta tarefa não é alvo de remuneração 

Evolução 
Relação 

Nº Adaptação Participação Afeto de Total 

  Maturidade  
cuidados 

E4 
2 

(P2) 
2 2 2 

1 F. altamente 
2 

0 funcional 

E5 
2 

(P2) 

 

2 

 

2 

 

2 
1 F. altamente 

2 
0 funcional 

E8 
2 

(P2) 

 
2 

 
1 

 
2 

F. altamente 
2 9 

funcional 

E11 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

F. altamente 
1 8 
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– sobretudo quando se trata de um familiar –, assumindo o cuidador, entre muitas outras 

funções, as de vigiar o estado de saúde das pessoas idosas, proporcionando-lhe um 

ambiente seguro e familiar onde possa realizar todas as suas atividades diárias e 

instrumentais (Sequeira, 2007). 

 
Sinalização e motivos de pedido do SAD 

 
 

O cenário em que viviam estes idosos difere do primeiro perfil, uma vez que aqui 

encontramos idosos que recebem o SAD, em média, há 10 anos, com exceção de duas 

idosas do meio urbano que o recebiam apenas há dois. Neste grupo, contrariamente ao 

primeiro, quem tomou a iniciativa de requerer o SAD foi, em primeiro lugar, o próprio 

idoso (3 casos), seguido pelos familiares (2 casos) e um cuidador não familiar (1 caso). 

Os motivos da sinalização junto da instituição têm também a ver com fatores de ordem 

doméstica, como para o primeiro grupo, mas aqui associados a uma doença (AVC - 

Acidente Vascular Cerebral), à falta de mobilidade e cansaço da cuidadora e a um 

acidente doméstico, ocorrido durante umas férias, obrigando uma das entrevistadas  a 

regressar à aldeia natal, a título definitivo, depois de décadas a viver em Lisboa, de onde 

nunca pensara partir: “Deu-lhe o AVC no dia 1 de dezembro. Depois de estar no hospital, 

veio para cá. Veio a meio de Janeiro. Fazíamos-lhe a limpeza, eu e uma cunhada dela. 

Depois, veio o serviço.” (E7, F. 63 anos, cuidadora, Amares); “Ela vivia aqui (…). 

Depois ela [irmã do idoso entrevistado] ia lá a cima tratar de mim, mas adoeceu.” (E8, 

H. 82 anos, Amares); “Caí, fraturei a coluna e fiquei paraplégica (…). Como tinha cá 

casa (…), acabei por pedir o apoio das meninas da instituição.” (E11, 

F. 61 anos, Amares) 

Os seis idosos que compõem este grupo recebem os serviços de alimentação, 

sendo que três ainda acumulam os serviços de higiene pessoal e um outro a limpeza de 

casa. A prestação dos cuidados tem lugar diariamente, de segunda-feira a domingo, e não 

apenas nos dias úteis, indo assim ao encontro de uma perspetiva que defende o 

alargamento da intensidade e da frequência do SAD (Martin, Oliveira & Duarte, 2010). 

Tal como os membros do primeiro perfil, embora aqui o apoio domiciliário seja 

vivenciado mais numa lógica de complementaridade, estes idosos fizeram uma apreciação 

bastante positiva do mesmo. Consideram que trouxe ao seu quotidiano mais qualidade de 

vida, fruto do acompanhamento e apoio protagonizado pelos recursos 
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humanos da instituição. “Estava a dizer que estávamos convencidas que se fosse preciso 

[mais] ajuda que elas [funcionárias] estariam prontas.” (E4, F. 86 anos, Braga) 

 
Vantagens do acesso ao SAD e sugestões apresentadas 

 
 

Estes idosos olham para o SAD como um complemento à assistência prestada pela 

família, com a qual continua a manter laços muito fortes (Fonseca et al., 2005), sendo 

que. em contexto rural, contam, de forma geral, com uma maior disponibilidade e apoio 

dos mais próximos “Sim é ela [irmã] que me faz 

tudo…é como se eu fosse filho dela. É ela quem me dá de comer.” (E8, H. 82 anos, 

Amares). Para além do apoio significativo prestado pelas famílias, não convivem ou muito 

pouco com vizinhos e outros amigos, restringindo assim a sua rede de sociabilidade 

efetiva. Em geral, enfrentam situações de dependência mais acentuadas, sendo que apenas 

uma das entrevistadas saía – de forma esporádica e em companhia do cônjuge – para 

executar tarefas do dia-a-dia “Não, poucas vezes. Sim, ia dar uma voltita, mas agora não. 

Ultimamente não tenho ido, não.” (E11, F. 61 anos, Amares). 

Esta perceção é partilhada pelos cuidadores, para os quais o SAD representou uma 

verdadeira retaguarda, um reforço e uma ajuda nas tarefas do dia-a-dia, amenizando um 

pouco o cansaço sentido por quem cuida de pessoas idosas. A cuidadora também se sente 

um pouco cuidada “É uma boa ajuda, para os familiares como é o meu caso (…) Depois 

isto não dá para uma pessoa sozinha. Têm de ser duas pessoas, [pois] é cansativo (…). 

Acho que estamos a ser bem cuidadas [idosa e cuidadora]” (E7, F. 50 anos, cuidadora, 

Amares). 

Neste sentido, uma das cuidadoras abordou, inclusivamente, aquilo que 

considerou ser a necessidade da instituição investir na formação das pessoas que cuidam 

os seus idosos no domicílio (Wall e Correia, 2002). Uma outra entrevistada deste segundo 

perfil, sugeriu ainda que se deveria articular o SAD com outras áreas, nomeadamente a 

área da saúde, de modo a tornar esta resposta mais completa, defendo ainda o alargamento 

do serviço para além dos dias estipulados. Mostrou-se igualmente disposta a frequentar 

uma formação na área para, assim, melhor ajudar o tio “Acho que deveriam ter um médico 

ou um enfermeiro, um «piquete» a quem se pudesse ligar. Como elas estão ligadas [as 

auxiliares de geriatria estão em contacto umas com as outras], vinham cá lavá-lo [para 

além dos dias definidos], pois percebem mais do que eu.” (E10, F. 37 anos – cuidadora, 

Amares). 
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A partir deste segundo perfil, percebemos que o SAD, quando a família está 

presente, desempenha um papel de complemento importante para o idoso, mas também 

para os cuidadores informais, abrindo uma porta à complementaridade e co- 

responsabilização entre a família (cuidador informal) e o SAD (cuidador formal). Daí a 

importância do envolvimento das equipas técnicas do SAD durante a prestação de 

cuidados (Kontos, Miller, & Mitchell, 2009), visando a capacitação dos técnicos, em 

relação à pessoa idosa, no contexto da saúde e da área social. 
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Tabela nº 5 – Comparação entre Perfis 1 e 2 
 

 

 

Percursos de Vida e 

Experiência quotidiana 

- Vida laboral de sacrifício 

- Baixas habilitações académicas 

- Intervalo de idades =77 e os 98 

anos 

- Muito idosos 

- Vida laboral de sacrifício 

- Baixas habilitações académicas 

- Intervalo de idades =61 e os 88 

anos 

- Idosos- Idosos 

 

AVD/AIVD 3 – Independentes 

1 – Dependente 

1 – Dependente moderado 

2 – Dependentes 

4 – Independentes 

 

Rede de 

sociabilidade/grau de 

disfuncionalidade 

 

Justificação na 

prestação de cuidados 

- Altamente funcional 

 

-Sobrecarga laboral 

- Falta de retaguarda familiar pela 

ausência dos familiares 

- isolamento social 

- Altamente funcional 

 

- Sobrecarga laboral 

- Distância geográfica 

- Desertificação do meio rural 

- Retaguarda familiar desgastada 

 

 

 
Caracterização SAD 

- Falta de autonomia para a 

realização das AVD/AIVD 

 

- Respostas prestadas: 

alimentação; higiene e tratamento 

de roupa. 

- SAD Semanal 

- Baixa intensidade no 

funcionamento do SAD 

- Falta de autonomia para a 

realização das AVD/AIVD 

 

- Respostas prestadas: 

alimentação; higiene e tratamento 

de roupa 

- SAD Semanal e FDS 

- Baixa intensidade no 

funcionamento do SAD 

 

 

Papel do SAD/Papel do 

Cuidador 

- Papel de substituição na 

prestação de cuidados 

- Família não presente 

diariamente 

- Papel de complemento na 

prestação dos cuidados 

- Família presente diariamente 

 

 

 

 
Vantagens da existência 

de SAD e sugestões 

apresentadas 

- Mais qualidade de vida 

- Maior acompanhamento na 

realização das AVD e AIVD 
 

- Mais formação dos profissionais 

- Mais qualidade de vida 

- Diminuição da sobrecarga dos 

cuidadores existentes 
 

 

- Mais formação dos 

profissionais 

P2 Contexto misto 

(urbano/rural) 

P1 Contexto (urbano) Variável Dependente 

SAD 
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- Maior articulação com saúde 
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Conclusões 

 
 

Este estudo de caso mostra-nos que, no âmbito dos dois contextos, os idosos 

convivem pouco, sendo a sua rede de sociabilidade restrita. Recorde-se, todavia, que 

entrevistámos uma população com poucas habilitações literárias e um percurso de vida 

marcado pelo sacrifício, o trabalho duro e baixos salários. Esta pesquisa aponta para a 

necessidade de reconfigurar o SAD português, transformando-o numa resposta mais 

adaptada aos percursos de vida e os contextos diferenciados da população idosa em meio 

urbano e rural. 

Em primeiro lugar, é preciso ter em conta que o espaço de implementação (meio 

urbano/rural) acarreta consigo algumas especificidades, como a questão geográfica, a 

presença de outras rotinas familiares ou ainda de atividades profissionais e/ou outras 

ocupações que influenciam uma diferente prestação de cuidados (e.g. caso do meio 

urbano). Esta questão, debatida a nível internacional, tem em conta a necessidade do SAD 

assegurar serviços de qualidade, também em meio rural. De integrar novas soluções e 

políticas focadas para um serviço de proximidade; de prestação de cuidados de saúde em 

contacto diário com os cuidadores não formais; de otimização dos recursos, com acesso 

às novas tecnologias, e construírem um serviço de apoio domiciliário, para os cuidadores 

informais, idoso, família e amigos cuidadores, que vivem no meio rural (Forbes, & Edge, 

2009). 

Os dois SAD´s apresentam um perfil tradicional com uma função eminentemente 

assistencialista, sendo que no meio urbano o mesmo funciona apenas nos dias úteis, ao 

passo que no meio rural já não era interrompido ao fim-de-semana. Todavia, os níveis de 

intensidade são transversais e rondam aproximadamente 15 minutos por idoso/família 

cuidada (Martin, Oliveira & Duarte, 2010). Mais de metade dos idosos de ambos os perfis 

apresentam a incapacidade física/dependência como  razão principal para recorrer ao 

SAD, destacando outros motivos como a dificuldade em realizar as tarefas da vida 

quotidiana, falta de retaguarda familiar, problemas de saúde, necessidade de confeção da 

alimentação que constituíram também uma das principais razões que justificaram o 

pedido de serviço. 

Outra das diferenças entre os dois perfis é o momento e ao motivo da sinalização 

junto do SAD, quer seja solicitado pelo próprio ou pela família. Enquanto no primeiro 

perfil há a existência de pedidos realizados por terceiros, por exemplo hospitais e IPSS, 

no segundo perfil, quem fez o pedido de SAD foram na sua maioria familiares. Outra 
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dissonância deve-se ao diferente tempo de frequência que a família dos idosos passa com 

os mesmos, consequência das transformações ocorridas no seio familiar, que por vezes se 

traduzem pela ausência de cuidadores informais. No meio urbano, os idosos recorrem 

preferencialmente a este serviço por já não conseguirem realizar autonomamente as 

tarefas nem terem um apoio regular na retaguarda familiar (papel de substituição). Já em 

meio rural – atingido por uma desertificação crescente – o SAD constitui mais um 

complemento à realização de tarefas para as quais a família ainda vai estando presente, 

embora não consiga responder cabalmente às mesmas, devido à mobilidade profissional 

em período diurno (Pimentel, 2010). Em ambos os contextos, o papel do SAD é 

indispensável, havendo cada vez mais necessidade de recorrer a serviços formais de 

apoio, devido às transformações ocorridas na instituição familiar ao longo das últimas 

décadas (Struyk, Alexandrova, et al, 2006). 

Uma pesquisa levada a cabo no Canadá realçou a importância de comparar o perfil 

dos idosos de SAD em meio urbano e rural. Os autores referem que as redes informais 

podem assumir o papel de advogar e mobilizar o sistema de apoio formal, como o 

atendimento domiciliar, tal como acontece em meio urbano (Forbes & Janzen, 2004). No 

meio rural, para encurtar as distâncias geográficas e rentabilizar o tempo dispensado em 

viagens deve recorrer mais aos recursos tecnológicos e a um reforço nos recursos 

humanos existentes na instituição (McCann, Grundy, O´Reilly, 2014). 

Cabe ao Estado e às IPSS assumir esta mudança de paradigma que implicará que 

as pessoas idosas e as atividades/funções operem em regime de interdependência, de 

modo a se alcançar objetivos comuns (Santana, Dias, Souza., Rocha, 2007). Só assim se 

pode potenciar um SAD mais eficiente e próximo das diferentes necessidades da 

população idosa (Krizaj, Warren & Slade, 2016), desenvolvendo protocolos de boas 

práticas que forneçam aconselhamento pragmático adaptado à vida real, aberto a diversas 

abordagens como, por exemplo, a implementação de um plano de cuidados, em função 

do grau de funcionalidade da pessoa idosa. Essa mudança vai ao encontro das funções 

educativas e reabilitadoras do SAD, como já acontece com o programa individual 

defendido e implementado em Espanha (Pilar Rodriguez, 2000) ou o programa Rai-Home 

Care traçado por um sistema de classificação de utentes introduzido pelos cuidados de 

saúde privados (Medicare e Multicare) nos EUA (Fries et al, 1997). 
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RESUMO: O SAD português carateriza-se por um perfil tradicional. Reúne como 

principais caraterísticas funcionar de segunda a sexta-feira, com uma intensidade 

considerada baixa, com a prestação de cuidados voltada para as AVD´S, Atividades de 

vida diária dos idosos. Objetivos deste estudo: (i) identificar a oferta da estrutura de 

cuidados existentes, prestada pelo SAD, nas Instituições Particulares de Solidariedade 

Social (IPSS) especificamente do distrito de Braga (Portugal); e (ii) analisar seu perfil de 

funcionamento, com base nos comportamentos de gestão e na existência ou não dos 

planos de cuidados no SAD. A metodologia utilizada foi a quantitativa, recorrendo-se à 

aplicação de inquéritos por questionário, por meio do instrumento de avaliação, Protocolo 

de Serviço de Apoio Domiciliário, versão 2. A amostra foi por conveniência, composta 

pelos 20 diretores técnicos das IPSS de Braga, Portugal. Como conclusões, o estudo 

aponta para um SAD tradicional, rural, com função assistencial, visando a satisfazer as 

AVD´S, com declínio funcional, muito idosos, ou com idade inferior aos 65 anos, 

havendo a necessidade de completar a avaliação multidimensional realizada, e distribuir 

as tarefas executadas ainda centralizadas na figura do diretor técnico. 

São apontadas três prioridades: pensar numa boa gestão e rentabilização de recursos 

humanos; trabalhar os planos de cuidados com a área da saúde e a retaguarda familiar 

como principal enfoque; e uniformizar os critérios de exclusão e inclusão de acesso ao 
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SAD, os tão importantes critérios de elegibilidade, dando lugar à implementação de um 

modelo de SAD que se baseie nos cuidados pessoais individualizados com base na 

classificação do Rai Home Care. 

 
Palavras-chave: Serviço de apoio domiciliário; Perfil de funcionamento-função 

assistencial/tradicional; Planos de cuidados 

 
ABSTRACT: The Portuguese SAD is characterized by a traditional profile. Its main 

characteristics are to operate from Monday to Friday, with a low intensity, with the 

provision of care for ADLs, activities of daily living of the elderly. Objectives of this 

study: (i) to identify the provision of the existing care structure provided by SAD in the 

Private Social Solidarity Institutions (IPSS) specifically in the district of Braga (Portugal); 

and (ii) analyze its operating profile, based on management behaviors and the existence 

or otherwise of care plans in the DSS. The methodology used was quantitative, using 

surveys by means of the assessment instrument, Protocol of Home Support Service, 

version 2. The sample was for convenience, composed by the 20 technical directors of 

Braga IPSS, Portugal. As conclusions, the study points to a traditional, rural DSS, with 

care function, aiming to satisfy the ADLs, with functional decline, very elderly, or under 

65 years old, with the need to complete the multidimensional assessment performed, and 

distribute the tasks performed still centered on the technical director. Three priorities are 

pointed out: think about good management and profitability of human resources; work 

with health care and family care plans as the main focus; and standardize the exclusion 

and inclusion criteria for access to SAD, the all-important eligibility criteria, leading to 

the implementation of a model of SAD that is based on individualized personal care based 

on the Rai Home Care classification. Keywords: Home Support Service; Profile of care- 

function/traditional function; Care plans. 

 
RESUMEN: El SAD portugués se caracteriza por un perfil tradicional. Sus 

características principales son operar de lunes a viernes, de baja intensidad, con la 

prestación de atención para las AVD, actividades de la vida cotidiana de los ancianos 

Objetivos de este estudio: (i) identificar la provisión de la estructura de atención existente 

proporcionada por SAD en las Instituciones Privadas de Solidaridad Social (IPSS) 

específicamente en el distrito de Braga (Portugal); y (ii) analizar su perfil 
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operativo, en función de los comportamientos de gestión y la existencia o no de planes de 

atención en el DSS. La metodología utilizada fue cuantitativa, utilizando encuestas por 

medio del instrumento de evaluación, Protocolo de Servicio de Apoyo a Domicilio, 

versión 2. La muestra fue por conveniencia, compuesta por los 20 directores técnicos de 

Braga IPSS, Portugal Como conclusiones, el estudio apunta a un DSS rural tradicional, 

con función asistencial, con el objetivo de satisfacer las AVD, con deterioro funcional, 

muy ancianos o menores de 65 años, con la necesidad de completar la evaluación 

multidimensional realizada, y distribuir las tareas aún en marcha centralizados en la figura 

del director técnico. Se identifican tres prioridades: pensar en una buena gestión y uso de 

los recursos humanos; planes de trabajo de cuidar la salud y antecedentes familiares como 

el foco principal; y estandarizar los criterios de exclusión e inclusión para el acceso a 

SAD, los criterios de elegibilidad más importantes, que conducen a la implementación de 

un modelo de SAD que se basa en el cuidado personal individualizado basado en la 

clasificación Rai Home Care. Palabras clave: Servicio de atención domiciliaria; Perfil de 

función de cuidado / función Tradicional; Planes de cuidados. 

 
Introdução 

 
 

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) português ainda está muito arraigado num 

modelo tradicional essencialmente caraterizado por uma função assistencial (Martin, 

Oliveira, & Dias da Cunha, 2010). Numa análise diacrónica a seu funcionamento em 

território nacional, podemos dizer que, de uma forma geral, tem vindo a exercer uma 

função predominantemente assistencial, com o objetivo de promover o acompanhamento 

dos idosos e suas famílias, procurando responder às necessidades nos momentos de crise 

ou conflito, às atividades de vida diária e às atividades instrumentais (Trigueiros, & 

Mondragón, 2002, como citados em Osório, & Pinto, 2007). O SAD, numa óptica mais 

tradicional, privilegia a prestação de serviços os quais satisfazem as necessidades básicas 

de vida diária dos indivíduos idosos. 

É considerado tradicional porque se baseia num SAD com um perfil de funcionamento 

de segunda a sexta-feira, em alguns casos durante o fim de semana; cumpre a prestação 

de serviços básicos de AVD´s desempenhados por IPSS; e sua intensidade de cuidados é 

reduzida (Ignácio, Oliveira, & Duarte, 2010). Ou seja, neste estudo realizado sobre a 

intensidade do SAD, isto significa que em média a duração das visitas domiciliárias por 
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regra não ultrapassam meia hora e no máximo vão até às três horas diárias, sendo que a 

afetação de tempo é reduzida e que os serviços são focados nas AVD´s com um tempo de 

intervenção limitada. Como não existem critérios objetivos para a imputação do tempo de 

trabalho cabendo, a cada responsável das IPSS promotora do SAD, a avaliação da situação 

concreta e a planificação de intervenção, sem recurso a criação de um critério previamente 

estabelecido. Face a esse contexto, os objetivos do presente estudo são: (i) identificar a 

oferta da estrutura de cuidados existentes, prestada pelos SAD, nas Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS) no presente caso do distrito de Braga 

(Portugal); e (ii) analisar seu perfil de funcionamento com base nos recursos humanos e 

na existência ou não dos planos de cuidados no SAD. Especificamente, caraterizaremos: 

o funcionamento do SAD refletindo sobre algumas questões como a intensidade da 

prestação do cuidado do SAD e a sua avaliação (Ignácio, Oliveira, & Duarte, 2010); a 

composição dos recursos humanos, dando destaque à relação entre diretor técnico e 

auxiliares de ação direta e à relação entre a prestação de cuidados com a existência ou não 

de planos de cuidados e a sua articulação com a saúde. Desse modo, em comparação com 

outras realidades internacionais, o SAD português ainda revela a forte necessidade de ir 

para além da visão tradicional de um SAD, percebendo que se deve tratar de olhar para o 

Serviço de Apoio Domiciliário (Onder, et al., 2007) não como um mecanismo de 

substituição, ou serviço que age numa lógica de complementaridade, mas que necessita 

de focar a prestação de cuidados baseada em níveis de cuidado de acordo com o perfil de 

idosos selecionados, de modo a prestar um serviço de qualidade e inovação e de acordo 

com as necessidades individuais de cada pessoa idosa (Fries, et al., 1997). Estamos a falar 

da implementação de um modelo de SAD integrado, denominado de modelo centrado no 

utente ou case management (Onder, et al., 2007). 

Com este modelo, também se defende a imputação do SAD, segundo critérios objetivos 

com base na funcionalidade do idoso e na rede de suporte social do idoso, indo ao 

encontro da linha de pensamento 

 

 

 

 
dos modelos de classificação de utentes, promovido pelo RAI-Home Care (Björkgren, 

Fries, Häkkinen, & Brommels, 2004) e à implementação de planos de cuidados 

individualizados (Dellefield, 2006). 



55  

Amostra 

A amostra deste estudo foi feita por amostra por conveniência composta pelos 20 diretores 

técnicos das IPSS selecionadas com SAD do distrito de Braga, Portugal. Das IPSS 

inquiridas, na tabela n.º1 encontram-se demonstradas as principais características 

biográficas dos idosos que recorrem ao SAD: 

 
Tabela nº1 - Características biográficas dos utentes dos SAD do Distrito de Braga 

 

HOMENS MULHERES 

Situações  n Mí 

n 

M 

áx 

M DP n Mí 

n 

Má 

x 

M DP  

Lotação da valência SAD 
 

17 3 19 11, 5,15 17 1 28 14, 6,2 
    2     6 4 
+ Grupos etários            

 

Menos de 65 anos 
  

11 1 
 

10 
 

3,5 
 

2,58 
 

10 
 

1 
 

4 
 

1,9 
 

0,99 
 

de 65 a 74 anos 
 

14 1 11 3,1 2,76 12 1 5 2,9 1,44 
 

de 75 e 84 anos 
 

17 1 7 3,6 1,93 17 1 16 6,8 4,62 
 

85 ou mais anos 
 

13 1 6 3,4 1,80 16 1 11 5,3 3,84 
 

+ Residência            

Na Freguesia da Instituição  
17 1 16 5,8 4,63 16 1 26 6,7 6,72 

 

Fora da Freguesia mas dentro do 
Concelho 

  

15 1 
 

15 
 

6,5 
 

4,39 
 

16 
 

1 
 

17 
 

8,6 
 

5,0 

 

          0  

Fora da Freguesia e do Concelho   

3 1 
 

5 
 

2,7 
 

2,08 
 

2 
 

1 
 

4 
 

2,5 
 

2,12 
 

+ Estado civil            

 

Casados 
  

18 1 
 

8 
 

3,8 
 

2,28 
 

16 
 

1 
 

9 
 

3,5 
 

2,63 
 

Divorciados/separados 
 

7 1 5 1,7 1,50 4 1 3 1,5 1,00 
 

Viúvos 
 

18 1 9 3,7 2,49 16 1 17 9,4 4,44 
 

Solteiros 
 

16 1 7 3,4 2,09 12 1 8 3,1 2,19 
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Metodologia 

Instrumentos 

Recorreu-se à aplicação de inquéritos por questionário, por meio do instrumento de 

avaliação – Protocolo de Serviço de Apoio Domiciliário, versão 2 (Martin, Oliveira, & 

Dias da Cunha, 2010). Este instrumento tem, como principal objetivo, avaliar aspetos 

relativos às condições do Serviço de Apoio Domiciliário 

(SAD), nomeadamente no que respeita à organização dos serviços, tipo de política 

organizativa e aos próprios serviços e atividades que a instituição proporciona. O 

protocolo é constituído por duas partes, o diagnóstico do processo e a avaliação do utente. 

Encontra-se dividido nas seguintes dimensões de análise: caraterização da orgânica da 

instituição de suporte de SAD; identificação do funcionamento do próprio SAD; 

descrição dos utentes beneficiários do SAD; e, por último, avaliação do grau de satisfação 

dos utentes com o SAD. A escolha deste instrumento teve como principal objectivo 

caracterizar o SAD existente nestas IPSS e traçar o perfil de funcionamento de SAD 

existente nas IPSS do distrito de Braga, Portugal. Como tal, selecionamos como variáveis 

independentes: contexto urbano e rural; género; idade; tamanho das IPSS; serviços 

disponíveis; n.º de funcionários e existência de guia; financiamento/comparticipação; 

avaliação multidimensional; serviços de saúde; existência de lista de espera, gestão de 

dados (critérios de inclusão e de exclusão); planos de cuidados (existência ou não); e 

variáveis dependentes: a intensidade na prestação do cuidado no SAD; tipo de 

funcionamento; a realização/capacidade para a execução das AVD e AIVD. A sua escolha 

é justificada porque as variáveis escolhidas são independentes do contexto analisado e 

permitem analisar, através das variáveis dependentes, o perfil de funcionamento 

associado à capacidade de gestão de liderança existente nas IPSS e o seu típico perfil de 

funcionamento. Houve necessidade de categorizar as variáveis, uma vez que, pela 

existência de missings, e de forma a obter uma análise fidedigna dos dados, optamos por 

selecionar categorias intermédias, pois caso uma classe não estivesse representada ou 

estivesse representada apenas por um sujeito, faria sentido manter tal classe no estudo de 

frequências, mas não faria sentido manter tal classe no estudo inferencial, sendo que se 

deveria proceder ao agrupamento de duas classes (Sturges, 1926). 

Do ponto de vista ético, não houve conflito de interesses, sendo que todos os directores 

técnicos de cada IPSS tiveram acesso a uma explicação do instrumento, numa reunião 

realizada em março de 2018 e, durante a aplicação do mesmo, não foi mencionada 
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nenhuma dificuldade que pusesse em causa o funcionamento do SAD das IPSS inquiridas. 

 
Procedimentos 

Com recurso da estatística descritiva e às inferências não paramétricas, estas permitiram 

testar, trabalhando uma amostra reduzida (N<30). Optou-se por recorrer à aplicação de 

inquéritos por questionário de forma presencial e não presencial. Estes foram enviados 

por correio, tendo sido respondidos pelos diretores técnicos das IPSS. Para o tratamento 

dos dados, utilizou-se o SPSS v.23 e no 

programa R v.3.4.1 pelos pacotes fBasics (Würtz, Setz, Chalabi, Lam, & Ellis, 2015), 

stats (R Core Team and contributors worldwide, 2018) e fmsb (Nakazawa, 2018). 

Como instrumentos estatísticos, foi utilizada a correlação bisserial de pontos, a relação 

entre variáveis pelo teste de fischer. 

Em primeiro lugar, o teste exato de Fisher permitiu a verificação da existência de relações 

de independência entre duas variáveis categóricas, expressas numa tabela 2x2 (Agresti, 

& Min, 2002; Field, 2009), foi escolhido, porque tal como nos dizem Pestana e Gageiro 

(2014), este permitiu-nos perante uma amostra pequena e, face ao conjunto de variáveis 

nominais, descobrir a significância dos dados, independentemente da dimensão, a 

distribuição, a escassez ou o balanceamento dos dados. Iremos completar a análise dos 

dados através do coeficiente de correlação bisserial de pontos (Rpb) (Pestana, & Gageiro, 

2014), instrumento este que nos ajuda a realizar a análise da relação entre uma variável 

quantitativa (X) e uma variável nominal dicotómica discreta (Y), levando à realização da 

associação entre duas variáveis nominais dicotómicas, verificando, desta forma, as 

possibilidades de um resultado ocorrer perante uma exposição particular. 

 
Resultados 

Os resultados do estudo através da correlação bisserial por pontos entre o acesso a 

serviços/atividades adequadas à satisfação de necessidades versus diversas variáveis do 

contexto e dos recursos em um nível de 5%, todas as correlações são não-significativas 

(p>0,05) e a maior parte tem orientação positiva e de muito fraca magnitude (r<0,20). 

Apenas existe correlação de maior magnitude com orientação positiva. verifica-se com o 

«serviço ou apoio na higiene pessoal diária» (rpb=0,41) e com orientação negativa com 

o «grupo etário: menos de 65 anos mulheres» (rpb=-0,33), a primeira, de moderada 
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magnitude; e a segunda, de fraca magnitude. Em um nível de 5%, apenas as correlações 

com o grupo etário de 75-84 anos em mulheres e 85 ou mais anos nos homens são 

estatisticamente significativas (p<0,05), ambas de moderada magnitude (0,40 

≤rpb≤0,69) e sentido inverso, indicando que ao aumento do valor de uma variável 

corresponde à diminuição do valor da outra variável.4 

 
Tabela nº 2 – Acesso a serviços/atividades adequadas à satisfação de necessidades 

versus acesso a serviços, informação prestada pelo coordenador e existência de 

planos de cuidados 

 

 

Acesso a serviços/atividades 

adequadas à satisfação de 

necessidades versus 

Acesso a serviços 

p 

Informação pelo 

coordenador 

P 

Existência plano de 

cuidados 

P 

 

+Contexto    

Meio Envolvente 1,000 0,642 1,000 

Tamanho inst (capacidade) (6;20) 0,539 1,000 1,000 

e (21;+)    

+Recursos    

Rendimentos próprios da 
organização 

0,506 0,653 0,314 

Recitas dos utentes 1,000 1,000 1,000 

Comparticipação da Câmara 
Municipal 

0,404 0,556 1,000 

Comparticipação da Junta de 
Freguesia 

0,270 1,000 1,000 

Comunidade de donativos em    

espécie    

Comparticipação do Banco 
Alimentar contra a fome 

1,000 1,000 0,099 

Empresas e instituições 
Continuidade/periodicidade do 

0,404 1,000 0,172 

relacionamento de ajudantes de 
ação direta SAD com o utente 

0,509 1,000 1,000 

 1,000 1,000 0,294 
 

 

 

 

 

 

 
4 Recordamos que a codificação da variável “a informação prestada na última semana pelo coordenador 

do SAD aos ajudantes de ação direta acerca das atividades da comunidade com interesse para os 

utentes” é: 1-Sim; 2-Não. 



59  

Ou seja, nestes dois grupos, o número de utentes diminui se não houver informação por 

parte do coordenador do SAD aos ajudantes de ação direta acerca das atividades da 

comunidade com interesse para os utentes, ou aumenta se ocorrer o contrário. As restantes 

correlações são não-significativas (p>0,05), variando entre muito fraca e fraca magnitude. 

No que diz respeito, à relação que se estabelece entre a existência de plano de cuidados 

versus diversas variáveis do contexto, dos recursos e do funcionamento a um nível de 

significância de 5%, pelo teste exato de Fisher, observa-se que apenas a relação com a 

Comparticipação do Banco Alimentar Contra a Fome é marginalmente significativa 

(p=0,099), o que denota algum tipo de partilha de comportamentos entre as duas 

variáveis. Nos restantes casos, a relação é de independência (p>0,05). 

Os resultados da correlação bisserial por pontos entre a existência de plano de cuidados 

versus diversas variáveis do contexto e dos recursos demonstram a um nível de 5%, todas 

as correlações são não-significativas (p>0,05). As correlações de mais elevada magnitude 

ocorrem entre a existência de plano de cuidados com (a) grupo etário: menos de 65 anos 

mulheres (r=-0,48) e (b) grupo etário: 85 ou mais anos mulheres (r=0,42), em ambos os 

casos de moderada magnitude, embora no primeiro caso com orientação negativa (as duas 

variáveis assumem caminhos” opostos) e no segundo caso com orientação positiva (as 

duas variáveis “caminham” no mesmo sentido). Nos restantes casos, as correlações 

variam entre muito fraca e fraca magnitude. 

Quanto ao acompanhamento médico através do SAD versus diversas variáveis do 

contexto e dos recursos em um nível de 5%, apenas a correlação bisserial por pontos com 

o serviço ou apoio na higiene pessoal diária é estatisticamente significativa (p=0,020), de 

moderada magnitude e orientação negativa (r=-0,52), pelo que quanto maior o apoio na 

higiene pessoal diária, menor será a disponibilização de acompanhamento médico. De 

registar, ainda, a correlação de moderada magnitude com orientação negativa (r=-0,55) e 

marginalmente significativa (p=0,066) que é estabelecida com o grupo etário: menos de 

65 anos homens. Em um nível de 5%, apenas a correlação bisserial por pontos com o 

serviço ou apoio na higiene pessoal diária é estatisticamente significativa (p=0,021), de 

moderada magnitude e orientação negativa (r=-0,51), pelo que ao aumento do apoio na 

higiene pessoal diária, corresponde uma diminuição da disponibilização de 

acompanhamento médico. As restantes correlações são não-significativas (p>0,05), 

variando entre muito fraca e moderada magnitude. As 
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possibilidades de um resultado ocorrer perante uma exposição particular, comparado com 

as possibilidades do resultado ocorrer na ausência dessa exposição. 

As restantes correlações são não-significativas (p>0,05), variando entre muito fraca e 

fraca magnitude. Quanto à relação que se estabelece entre o serviço de consultas 

disponibilizado através do SAD versus diversas variáveis do contexto, dos recursos e do 

funcionamento. 

Em um nível de significância de 5%, pelo teste exato de Fisher, observa-se que em todos 

os casos a relação é de independência (p>0,05), o que indicia a presença de 

comportamentos diferentes entre a variável dependente e as variáveis independentes. 

 
No que diz respeito ao serviço de enfermagem disponibilizado através do SAD versus 

diversas variáveis do contexto, dos recursos e do funcionamento. Em um nível de 

significância de 5%, pelo teste exato de Fisher, observa-se que apenas a relação 

estabelecida com o tamanho (capacidade em termos de número de utentes) é 

marginalmente significativa (p=0,055), o que denota uma certa relação de dependência 

entre as duas variáveis. Nos restantes casos, a relação é de independência (p>0,05). 

 
Discussão 

 
 

A partir dos resultados obtidos, chegamos a cinco conclusões: a primeira é de que o perfil 

de funcionamento do SAD cumpre a prestação de serviços básicos (alimentação, higiene 

– marcadamente presente no SAD português, tratamento de roupa, entre outros) de 

segunda a sexta-feira, já em alguns casos durante o fim de semana. Está associado às IPSS 

e tem uma intensidade de cuidado reduzida, situados maioritariamente em contexto 

geográfico rural, praticando um horário entre as 8h00 da manhã e as 18h30, com limitação 

na prestação do tipo de serviços prestados, nomeadamente no que diz respeito aos 

cuidados de saúde (Martin, Oliveira, & Dias da Cunha, 2010; Ignácio, Oliveira, & Duarte, 

2010). 

A segunda conclusão é a de que os utentes que recorrem ao SAD fazem-no para satisfazer 

as AVD´s, apresentando um declínio funcional agravado pela situação de dependência 

em se encontram. O perfil de pessoas encontradas neste serviço são pessoas que 

pertencem a dois grupos distintos, menores de 65 anos (pessoas não  idosas), que recorrem 

ao SAD por falta de retaguarda familiar, ou com mais de 85 anos (Evashwick, 2005), 

devido à sua condição de fragilidade associada à idade cronológica. 
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Ambos os grupos apresentam problemas de saúde individual (Hallberg, & Kristensson, 

2004). 

A terceira conclusão é a de que, apesar de nas IPSS estudadas, a prestação de cuidados 

ser avaliada segundo uma intervenção multidimensional e individual face às necessidades 

das pessoas idosas frágeis (Gilmour, 2018), verificamos que, no que diz respeito ao 

acompanhamento médico e acompanhamento de enfermagem e disponibilização de 

consultas, este aspecto ainda é deficitário. 

Os cuidados de higiene ainda surgem como complemento e através da sua prestação são 

monitorizados os problemas de saúde associados ao perfil de idosos que recorrem ao 

SAD. Existe uma relação entre o risco associado do SAD estar direcionado 

preferencialmente, na realidade portuguesa, para responder às AVD, deixando por 

analisar as AIVD e uma maior necessidade de apoiar a retaguarda familiar (Boling, et al., 

2013; Martin, Oliveira, & Dias da Cunha, 2010). 

A quarta conclusão é a de que, quando falamos da relação entre a informação 

disponibilizada entre o diretor técnico e os auxiliares de ação direta, esta é funcional, 

porém não há correlação significativa. Apesar de os idosos sentirem que suas 

necessidades são atendidas, os dados revelam que há uma lacuna em perceber de que 

forma a mensagem é transmitida e plasmada no plano de cuidados. Indo ao encontro do 

que dizem Keefe, Knight, Martin-Matthews e Légaré (2011), quando referem que as IPSS 

necessitam 

de examinar as potencialidades e constrangimentos das suas organizações, utilizando 

quatro chaves de intervenção: a compensação/educação; o treino; a garantia da qualidade; 

e as condições de trabalho. 

A informação ainda está centralizada na figura do diretor técnico e a imputação de 

critérios objetivos no SAD está sob a orientação técnica da IPSS. 

Por último, existe uma ligação entre a dimensão/tamanho da IPSS e o perfil de pessoas 

que recorrem ao SAD. Apesar da dificuldade de relação entre variáveis, podemos concluir 

que, perante IPSS pequenas, estas recorrem a parcerias informais, como o Banco 

alimentar, para satisfazer as necessidades levantadas pelo tipo de serviços prestados. 

Face a estes dados, apontamos três prioridades urgentes a introduzir no perfil de 

funcionamento do contexto do SAD das IPSS do distrito de Braga, e que podem vir a 

estar plasmados nos respetivos planos de cuidados do SAD/Home Care. 
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A primeira prioridade será as direções do SAD pensarem numa boa gestão e 

rentabilização de recursos humanos e trabalhar os planos de cuidados com a área da saúde 

e a retaguarda familiar como principal enfoque (Kane, 1999). 

A segunda prioridade será a criação de planos de cuidados que fomentem o acesso aos 

serviços de saúde e a uma articulação com parcerias externas ao SAD com o recurso a 

serviços de reabilitação física para as pessoas frágeis. Está demonstrado que, quanto mais 

as pessoas envelhecem, mais cuidados de saúde no domicílio vem associados às suas 

necessidades individuais de saúde uma prioridade fundamental (Hoeck, et al., 2011). A 

sugestão que é feita no Canadá foca a optimização dos serviços de reabilitação, de forma 

a fazer chegar estes serviços aos idosos, e a promover que os mesmos sejam cada vez 

mais úteis para as pessoas e famílias que recorrem ao SAD (Armstrong, Sims-Gould, & 

Stolee, 2016). A terceira prioridade será que a gestão de dados do SAD das IPSS passará 

por uniformizar os critérios de exclusão e inclusão de acesso ao SAD, os tão importantes 

critérios de elegibilidade (Oliveira, 2007), de modo a identificar outras problemáticas 

associadas ao idoso, como o aparecimento de quadros demenciais e problemas 

comportamentais (Miettinen, Tiihonen, Hartikainen, & Nykänen, 2017), e a criar um 

conjunto de regras e procedimentos de uniformização em relação aos comportamentos de 

gestão que melhorem a qualidade da prestação dos serviços realizados. 

Através da identificação dessas prioridades, haverá lugar para testar um novo modelo de 

serviço de apoio domiciliário. Estamos a falar da implementação do programa Rai- Home 

Care traçado por um sistema de classificação de utentes, introduzido pelos cuidados de 

saúde privados (Medicare e Multicare) nos EUA (Fries, et al., 1997), capaz de criar perfis 

de cuidados por níveis de funcionalidade/desempenho de funções desempenhadas pelos 

idosos, incluindo cuidados de saúde, envolvendo a ativa participação dos recursos 

humanos das IPSS (Donoghue, & Castle, 2009) e investindo nos cuidados pessoais versus 

cuidados domiciliários de saúde (Kane,1999). 

O colocar in loco este perfil de funcionamento do SAD, estaremos a abrir a possibilidade 

de implementar nas IPSS, a criação de planos de cuidados que tenham em conta as 

especificidades individuais de cada idoso (Dellefield, 2006), indo para além do modelo 

standardizado do RAI/MDS Home Care. 

Assim, potenciaremos um SAD mais eficiente e próximo das diferentes necessidades da 

população idosa (Krizaj, Warren, & Slade, 2018) que desenvolve protocolos de boas 

práticas que forneçam aconselhamento pragmático adaptado à vida real de cada um, 
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aberto à implementação de um plano de cuidados, em função do grau de funcionalidade 

da pessoa idosa (Sánchez-Cárdenas & Bermúdez, 2016). Cabendo às IPSS assumir 

parcerias que operem em regime de interdependência, de modo a se alcançarem objetivos 

comuns e ao mesmo tempo criar um plano de cuidados individualizados (Santana, Dias, 

Souza, & Rocha, 2007), dando lugar à figura do personal support worker (Kontos, Miller, 

MSW, & Mitchell, 2009), que tem como principal função reunir a história de vida da 

pessoa idosa, adaptar o plano de cuidados e perceber o ajustamento das necessidades da 

pessoa ao serviço que está a ser desempenhado. 

Estando a apresentar a nova proposta de implementar um modelo de SAD eficiente, eficaz 

e personalizado que permite a redução do número de hospitalizações e aumenta a 

satisfação dos utentes, reduzindo os custos associados ao mesmo, em longo prazo (Vilà, 

A., et al., 2015). 
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Abstract 

The Home Support Service funded publicly has a strong prevalence in Portugal, and has 

different characteristics as compared to other similar services of other countries. The main 

differences are that it has minority of health and rehabilitation services, the choice of users 

is made by the services themselves, and the service is provided entirely by the non-profit 

sector. The purpose of this study is to identify the good practices in the Home Support 

Service using a protocol previously used in Home Support Service studies (ProSADv2). 

Some advanced care variables and contextual variables have been used as quality 

indicators and independent variable respectively. The surveys were conducted via face-

to-face interaction or they were sent by postal mail. The presence of the monitoring of the 

geriatric assessment by the administrator increases 32 times the congruence between 

services and user profile, and 18 times to communication with the staff. The meaning of 

this association between geriatric assessments more compressive of the status of older 

people and the quality of Home Support Service is well defined. There is a fragile 

association towards presence of health services, existence of care plan, and 

communication of staff with higher user funding of user of Home Support Service. This 

association is explainable considering the mechanism of public funding of these services. 

 
Keywords 

Social Home Care, Geriatric Assessment, Quality Indicators 
 

 

 

 
5 Artigo submetido na revista internacional Health and Social Community Care. 
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Introduction 

The quality of one service to older people, such as Home Support Service, can be focusing 

on key management processes in home care-quality management, financial and 

information management, and service and human resource management (Carefoote, 

1998). Home care quality assurance must consider features essential in home care that 

include multiple goals, limited provider control, and unique family roles (Kane et al., 

1994). 

The Home Support Service in Portugal has peculiar characteristics in relation to other 

countries (Oliveira-de and Martín, 2016). The Home Support Service is essentially 

developed by the non-profit sector (Oliveira-de & Martín, 2016), where one part is 

financed by the state and the other part is financed by users (Silva, S., Santos, N., Mota, 

J., Martín, 2014). The user´s funding is not basic fee, but a substantial part of the funding 

of the Home Support Service (Silva, S., Santos, N., Mota, J., Martín, 2014).  The non-

profit sector in Portugal is composed of small facilities, mostly in a rural context, where 

most of the potential users are poor (Silva, S., Santos, N., Mota, J., Martín, 2014). 

In Portugal, the users are selected by the Home Support Services in contrast to the rest of 

the European countries, where they are generally selected by persons or agencies outside 

the Home Support Services (Martin et al., 2013). Another distinctive aspect is that it only 

provides social support, but not health services, with no real integration between Social 

and Health Care. 

The purpose of this study is to understand the key predictors for some quality measures. 

It is aimed to comprehend the nature of why some organizations may develop services 

improved unlike others. 

 
Methodology 

 
 

Sample 

The sample involved twenty Home Support Services managers of no-lucrative sector 

interviewed in the North of Portugal. The sampling was done as per the convenience. The 

surveys were conducted via face-to-face interaction or they were sent by postal mail. 

While using the postal mail method, some recommendations were given due 

consideration to ensure high rate of return. The rate of return of 100% was unusually 
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high. The researchers have tried to maximize the response rate. For this purpose, some 

methodology precautions were introduced, in particular awareness raising of the 

managers through a previous meeting with the researchers, where the purpose of the study 

was discussed, and the methodology to be used and the ethical aspects of confidentiality 

and discretion were also explained. The survey was sent with a return envelope by 

affixing the stamps and identifying a reference university as the institution being 

responsible. After the survey was sent, a subsequent telephone call was made to non-

respondents one month after the survey was sent. The recommendations about postal 

survey explain the high rate of return (Edwards, 2010). 

 
Instruments 

 
 

The Home Support Service Protocol (ProSAD2) was employed for this research. The goal 

of this instrument is to evaluate the conditions of the Home Support Service as the 

organization of services, the policy of the institution, and the services and activities the 

institution provides (Martin et al., 2013). This instrument has two components. The first 

component is an organizational diagnosis, and the second component is an evaluation of 

the characterization of the Home Support Service users (Martín et al., 2007). This tool 

has been used for research on the Home Support Service in Portugal (ex., de Oliveira and 

Martín, 2016). 

Six different variables were selected as depended variables. The questions that are used 

in this research are as follows; (i) Does the access to services or activities appropriate to 

the satisfaction of needs (health screenings, excursions, programs for the elderly,…) 

exist? (Positive on 17 cases), (ii) In the last week, did the Home Support Service manager 

inform the direct action helpers about community activities of interest to the users? 

(Positive on 11 cases), (iii) Do you have care plan services? (Positive on xx cases), (iv) 

Has it medical monitoring through the Home Support Service? (Positive on 4 cases), (v) 

Has it nursing services through the Home Support Service? (Positive on 8 cases), and (vi) 

Has it external consultation services through the Home Support Service? (Positive on 17 

cases). These dimensions have been identified by researchers as indicators of the quality 

of the Home Support Service. The independent variables evaluated the context, the 

funding sources, management practices, and some indicators of achievement. 
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Method 

 
 

There was a need to categorize the variables due to the existence of missing variables, 

and in order to obtain a reliable analysis of the data, we chose to select intermediate 

categories, because regardless of the convention used, if a class is not represented or is 

represented by only one subject, it only makes sense to maintain this class in the study of 

frequencies, but it does not make sense to maintain this class in the inferential study, and 

the grouping of two classes should be carried out, even if they are unbalanced (Sturges, 

1926). 

Using the quantitative methodology described below, it is possible to work with a reduced 

sample (N<30) (Agresti & Min, 2002). The SPSS v.23 was used to analyze the database 

(IBM, n.d.), and the software R v.3.4.1 by package fBasics (Wuertz et al., 2014), package 

stats (Worldwide R Core Team and contributors, 2018) and e fmsb (Nakazawa, 2018) 

were also used for the analysis of the data. 

The statistical instrument used was the Odds Ratios (OR). The OR represents the 

possibilities of an outcome occurring in the face of a particular exposure as compared to 

the possibilities of the outcome occurring in the absence of such exposure. Its importance 

lies in the fact that it is known which association patterns are useful in defining resources, 

such as time, money, and any intervention that may 

be necessary to implement. However, it should be noted that the calculation of RO does 

not necessarily imply a causal relationship, however it only suggests that there may be a 

relationship between the variables. Odds Ratio is the ratio of chances or ratio of 

possibilities that allows us to suggest that there is an association between the studied 

variables. 

The Odds Ratio marked with the symbol, means that a cell had zero observations, so 0.5 

was added to all cells (Haldane-Anscombe correction) in order to reduce the effect of bias 

in the estimator (Deeks et al., 2003). The symbol - denotes the high values of sensitivity 

and specificity (>0.70). This research was validated by the Ethics Committee of the 

University of Aveiro. The database created and its results do not identify particular 

organizations. The administrator of each Home Support Service had access to an 

explanation of the objectives of the investigation through a group meeting held in March 

2018. All managers provided written permission to obtain the data. No conflict of interest 

was identified in the researchers. 
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Results 

 
 

The Home Support Service in Portugal has peculiarities for its social character, and its 

management is developed by non-profit organizations of small size. The results of this 

research are structured from two dimensions. The complete results are presented in tables 

(See Table 1, 2). 

The first relevant dimension that emerges is associated with the presence of formal 

management practices. The Odds Ratio between Access to Services and the variable 

related to assessment monitored by the Home Support Service manager (OR=32,000) is 

statistically significant, since the value 1 is not contained in the 95% confidence interval, 

IC95% (1,388; 737,501). In this relation, the value is p=0,030. In this case, there are 32 

times more possibilities for users to have access to services if the assessment is supervised 

by the Home Support Service manager than if it is not supervised by the Home Support 

Service manager. Another interesting outcome is related to the proportion of the variable; 

assessment monitored among the "yes" cases is 16/17=0.941 (sensitivity), just as if the 

likelihood of the assessment being supervised by the Home Support Service manager 

when access to services is adequate to meet needs is 94.1%. The likelihood of 

confirmation that the assessment is supervised by the Home Support Service manager 

when access to services is not adequate is 33.3% (See Table 1). 

The Odds Ratio between assistant notices versus assessment recorded (OR=28.111) is 

statistically significant, IC95%= (1.275; 619.133). In this relation, the value p=0.0351. 

There are about 28 times more possibilities of information provided by Home Support 

Service manager to direct action helpers about community activities of interest to users if 

periodic multidimensional evaluation is recorded in user process than if periodic 

multidimensional evaluation is not recorded in user process. The proportion of assessment 

recorded among the cases of "yes" of assistant notices is 0.958 (sensitivity), of which 

probability of periodic multidimensional assessment to be recorded in user process is 

95.8%. The probability of confirming that periodic multidimensional evaluation is 

recorded in the user process when in the last week the Home Support Service manager 

did not inform the direct action helpers about community activities of interest to users is 

45% (See Table 1). 

There are some high results of specificity and sensitivity (>0.7). Among them, the results 

regarding the association of users' revenues with the quality indicators stand out, 
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and this result is especially interesting when it is compared with the lack of association 

with the organization's income from most of the quality 

variables. This is interpreted as an insignificant trend, but this result is interesting for 

future studies because of the implication that there may be a bias in the public financing 

system. 

 
Discussion 

 
 

The authors of this study have a strong relationship with home care services in Portugal, 

therefore the results are no surprise to researchers. The formalization factor in terms of 

evaluation protocols seems to be determinant in the subjective evaluation of service 

provision as well as the communication with staff. Evaluation training is something that 

is not universal in Home Support Services in Portugal. This result is not surprising. 

Comprehensive geriatric assessment provides guidance in planning care of elderly 

patients (Chen and Steinman, 2016), which can reduce the cost of health care, recognition 

and early treatment of geriatric syndromes (Scanlan, 2005) besides improving the survival 

and quality of life of patients (Chen and Steinman, 2016). 

In a community-level preventive context, multidimensional preventive home visits have 

the potential to reduce disability burden among older adults based on the 

multidimensional assessment with clinical examination (Huss et al., 2008); relevant to the 

primary care physicians (Chen and Steinman, 2016). It is evident that the implementation 

of geriatric evaluation at both the preventive and service levels increases the identification 

and awareness of problems and improves the Home Support Service. 

Now, the implementation of one compressive assessment geriatric standard may be  even 

more important because the level of development is relatively low (Barbosa et al., 2019) 

and a group of people may have high levels of disability (Martin et al., 2013). 

There is still a very weak relationship between user funding and non-public funding. The 

significance of this is that institutions trying to maximize user funding may be more prone 

to more services. In Portugal, institutions that have the capacity to choose users have more 

capacity to choose users with more financial capacity and consequently have more 

resources to develop more services. In spite of this, the statistical link is very weak, and 

this statement has to be put mainly as a hypothesis. 
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Table 1. Odds ratio, 95% confidence interval, sensitivity and specificity between the management´s practices and variables of 

context, resources and functioning.  
 

OR IC 95% Sens. Espec. OR IC 95% Sens. Espec. OR IC 95% Sens. Espec. 

 
Services Access Assistant Notices Existence of care plan 

 

Context 

Rural - Urban 
 

1,200 
 

0,088 -16,440 
 
0,706 

 
0,667 

 

0,500 
 

0,068 - 3,675 
 

0,636 0,778 
 

1,500 
 

0,176 - 12,776 
 

0,692 
 

0,600 

Size Institution >21 3,080 0,135 - 70,336 0,306 0,125 1,313 0,168 - 10,265 0,273 0,222 1,200 0,094 - 15,261 0,231 0,200 

Funding Sources             

Organization's Income 0,350 0,026 - 4,654 0,412 0,667 0,457 0,076 - 2,764 0,364 0,556 4,667 0,404 - 53,953 0,538 0,200 

Users' revenues 1,571 0,052 - 47,158 0,917 0,875 0,368 0,013 - 10,179 0,875 0,950 0,708 0,026 - 21,682 0,893 0,917 

Municipal Council 0,267 0,016 - 4,463 0,118 0,333 0,350 0,026 - 4,654 0,091 0,222 0,727 0,051 - 10,390 0,154 0,200 

Civil Parishes 0,636 0,021 - 19,109 0,083 0,125 0,246 0,009 - 6,823 0,042 0,150 0,833 0,046 - 37,779 0,107 0,083 
Local Activities eg. events 0,208 0,015 - 2,854 0,294 0,667 1,143 0,179 - 7,283 0,364 0,333 0,667 0,078 - 5,678 0,308 0,400 

Food Bank against Hunger's 1,625 0,115 - 22,982 0,765 0,667 0,762 0,097 - 5,959 0,727 0,778 8,250 0,795 - 85,568 0,846 0,400 
Fundraising of Companies 0,267 0,016 - 4,463 0,118 0,333 1,778 0,134 - 23,521 0,182 0,111 0,125 0,008 - 1,885 0,077 0,400 

Fundraising of Individuals 0,429 0,029 - 6,409 0,176 0,333 0,778 0,087 - 6,983 0,182 0,222 0,727 0,051 - 10,390 0,154 0,200 

Management Practices 
Staff Turnover 

 

2,250 
 

0,170 - 29,769 
 

0,529 
 

0,333 
 

1,500 
 

0,255 - 8,817 
 

0,545 
 

0,444 
 

6,400 
 

0,547 - 74,894 
 

0,615 
 

0,200 

Assessment Recorded 9,333 0,624 - 139,582 0,824 0,333 28,111* 1,275 - 619,133 0,958 0,450 8,000 0,530 - 120,655 0,923 0,600 

Assessment Monitored 32,000* 1,388 - 737,501 0,941 0,333 12,385 0,549 - 279,186 0,958 0,650 3,000 0,150 - 59,893 0,923 0,800 

Assessment Signed 9,333 0,624 - 139,582 0,824 0,333 2,250 0,285 - 17,760 0,818 0,667 0,833 0,066 - 10,598 0,769 0,800 

Achievements 
Waiting List yes 

 

1,690 
 
0,070 - 40,829 

 
0,194 

 
0,125 

 
1,778 

 
0,134 - 23,521 

 
0,182 

 
0,111 

 
0,727 

 
0,051 - 10,390 

 
0,154 

 
0,200 

Formal Collaborations 0,886 0,034 - 22,853 0,861 0,875 1,250 0,067 - 23,261 0,909 0,889 0,418 0,017 - 10,279 0,821 0,917 

Informal Collaborations 9,800 0,438 - 219,260 0,583 0,125 1,500 0,255 - 8,817 0,545 0,444 0,417 0,051 - 3,435 0,385 0,600 

Measuring the Results 0,429 0,029 - 6,409 0,176 0,333 0,778 0,087 - 6,983 0,182 0,222 1,200 0,094 - 15,261 0,231 0,200 

Sens. – Sensibilidade | Espec. – Especificidade | * Estatisticamente significativo p<0,05 |  correção de Haldane-Anscombe (Haldane, 1940; Anscombe, 1956; Pagano 

& Gauvreau, 2000; Deeks & Higgins, 2010) |  valores de sensibilidade e especificidade (>0,70) na relação com algumas variáveis. 



 

 

Table 2. Odds ratio, 95% confidence interval, sensitivity and specificity between the access to health services and variables of 

context, resources and functioning 

 
 

OR IC 95% Sens. Espec. OR IC 95% Sens. Espec. OR IC 95% Sens. Espec. 

Doctor visits External consultations Nurse visits 

Context 
Rural - Urban 

 

1,364 
 

0,112 - 16,578 0,750 
 

0,688 
 

1,364 
 

0,112 - 16,578 0,750 
 

0,688 
 

5,000 
 

0,459 - 54,515 0,875 
 

0,583 

Size Institution >21 0,232 0,011 - 5,123 0,100 0,324 0,232 0,011 - 5,123 0,100 0,324 0,080 0,004 - 1,706 0,056 0,423 

Funding Sources             

Organization's Income 5,000 0,419 - 59,660 0,750 0,375 5,000 0,419 - 59,660 0,750 0,375 3,333 0,515 - 21,585 0,625 0,333 

Users' revenues 0,871 0,030 - 25,285 0,900 0,912 0,871 0,030 - 25,285 0,900 0,912 2,217 0,080 - 61,407 0,944 0,885 

Municipal Council 0,429 0,018 - 9,996 0,100 0,206 0,429 0,018 - 9,996 0,100 0,206 0,714 0,054 - 9,498 0,125 0,167 

Civil Parishes 1,148 0,040 - 33,332 0,100 0,088 1,148 0,040 - 33,332 0,100 0,088 0,451 0,016 - 12,489 0,056 0,115 
Local Activities eg. events 2,200 0,237 - 20,397 0,500 0,313 2,200 0,237 - 20,397 0,500 0,313 1,200 0,185 - 7,770 0,375 0,333 

Food Bank against Hunger's 4,304 0,195 - 94,924 0,900 0,676 4,304 0,195 - 94,924 0,900 0,676 3,500 0,313 - 39,154 0,875 0,667 
Fundraising of Companies 2,333 0,156 - 34,895 0,250 0,125 2,333 0,156 - 34,895 0,250 0,125 0,714 0,054 - 9,498 0,125 0,167 

Fundraising of Individuals 1,444 0,109 - 19,217 0,250 0,188 1,444 0,109 - 19,217 0,250 0,188 0,429 0,036 - 5,064 0,125 0,250 

Management Practices 
Staff Turnover 

 
3,857 

 
0,326 - 45,572 

 

0,750 
 

0,438 
 

3,857 
 

0,326 - 45,572 
 

0,750 
 

0,438 
 

2,333 
 

0,373 - 14,614 
 

0,625 
 

0,417 

Assessment Recorded 1,000 0,080 - 12,558 0,750 0,750 1,000 0,080 - 12,558 0,750 0,750 0,333 0,041 - 2,686 0,625 0,833 

Assessment Monitored 0,429 0,029 - 6,409 0,750 0,875 0,429 0,029 - 6,409 0,750 0,875 0,273 0,020 - 3,666 0,750 0,917 

Assessment Signed 0,231 0,023 - 2,366 0,500 0,813 0,231 0,023 - 2,366 0,500 0,813 0,333 0,041 - 2,686 0,625 0,833 

Achievements 
Waiting List yes 

 

2,333 
 

0,156 - 34,895 
 

0,250 
 

0,125 
 

2,333 
 

0,156 - 34,895 
 

0,250 
 

0,125 
 

0,714 
 

0,054 - 9,498 
 

0,125 
 

0,167 

Formal Collaborations 1,552 0,062 - 38,657 0,900 0,853 1,552 0,062 - 38,657 0,900 0,853 4,048 0,170 - 96,193 0,944 0,808 

Informal Collaborations 1,000 0,112 - 8,947 0,500 0,500 1,000 0,112 - 8,947 0,500 0,500 1,000 0,167 - 5,985 0,500 0,500 

Measuring the Results 0,309 0,014 - 6,949 0,100 0,265 0,309 0,014 - 6,949 0,100 0,265 1,667 0,184 - 15,131 0,250 0,167 

Sens. – Sensibilidade | Espec. – Especificidade | * Estatisticamente significativo p<0,05 |  correção de Haldane-Anscombe (Haldane, 1940; Anscombe, 1956; Pagano 

& Gauvreau, 2000; Deeks & Higgins, 2010) |  valores de sensibilidade e especificidade (>0,70) na relação com algumas variáveis. 
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-Artigo 4- 

Profile of elderly people in the Portuguese Home Support Service6
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abstract 

Barbosa, Joana, Cintensis - Universidade de Aveiro 

Martin, Ignácio, Cintesis - Universidade de Aveiro 

Silva, Domingos, CIMA - Universidade de Évora 

Afonso, Inês, Hospital de Braga 

This study presents the profile of the elderly people classified through the Rai-Home Care 

instrument. From this profile, a model of the care plan to be implemented in ONG´S with 

home support service in the District of Braga is suggested. Differences in the level of 

cognitive abilities (independent variable) are determined in the presence of some 

dependent variables (gender and urinary continence) extracted from the InterRAI- Home 

Care instrument. The methodology of the decision trees was applied and a sample of 124 

elderly with home support was selected in institutions in the District of Braga. The results 

indicate two defined profiles; on the one hand, independent elderly people who use the 

home support service for lack of family rearing or for help in the performance of daily 

life tasks and on the other hand, dependent elderly people whose purpose in the search 

for this response differs depending on their gender, presenting a new profile of elderly 

people who do not fit to the classic profile of elderly existing in the Portuguese home 

support service. In view of these results, changes have been suggested in the functioning 

and financing of the home support service in a global and integrated way taking into 

account the individual needs of the elderly and the defined profile. A home support service 

with new forms of funding has been presented using new forms of evaluation to be 

implemented, new services, early detection services and care plans by areas of operation. 

 
Keywords: decision tree, CHAID, cognitive abilities, urinary incontinence, sex 

 
Introduction 

 

In Portugal, the home support service is oriented to ensure the basic needs of users. It is 

based on the implementation of quality systems, but it still faces difficulties in ensuring 

individualised care plans and there is little involvement of users and families in 
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providing care (Santana, S. et al, 2007 and Boling et al, 2013). The current operating 

model is characterised by a low intensity of the services performed (Martin, Oliveira, & 

Duarte, 2010) and the provision of basic services (food, hygiene, clothing and housing 

treatment) has no room for the framing of a global and integrated evaluation of the elderly 

that responds to the personal, social and health needs of the elderly (case manegement 

philosophy). 

In this context, this study aimed to identify and describe the profiles of the elderly people 

found in the Portuguese home support service besides adapting the intervention of the 

SAD to the needs of existing elderly. The profiles of the elderly were classified through 

the Rai-Home Care instrument of the SAD: Resource Utilisation Groups–Home Care 

(RUG-III-HC). This instrument carries out a complete multidimensional evaluation 

leading to the development of a coordinated and integrated care plan (Brown et al., 2009). 

The variation of its results will depend on the variables related to functional capacity such 

as daily living activities (ability and performance of the individual to take a shower, 

perform personal hygiene and mobility) forming an instrumental activities of daily life / 

daily life activities index which will be divided into main clinical categories (Bjökgren, 

Fries, Häkkinen, & Brommels, 2004). The innovation of this classification system is that 

it will integrate activities of daily and instrumental living (capacity and performance in 

meal preparation and execution of household chores) because they are essential activities 

for the evaluation of the person to be able or not to stay at home. 

In this study, RUG III-HC mainly sought to combine an integrated series of health 

information that connects home care facilities (cognitive abilities / urinary incontinence) 

and physical, mental and social health services, consequently obtained consistent 

assessment information of health indicators already used in other instruments (Glenny, 

Stolee, 2009). The evaluation of this tool focuses on the person in order to inform and 

guide home care planning (Fries et al, 1997). 

The definition of the profiles found was performed by the variable of cognition (the target 

of analysis in the present study) and urinary incontinence. Cognition is a 

multidimensional concept where cognitive skills for daily decision making stand out as 

compared to 90 days ago. Urinary incontinence is a variable of extreme importance to 

perceive the degree of dependence in which the elderly are. From the list of the variables 

studied, the profiles of the elderly found are divided into two groups in 

6 Artigo submetido na revista internacional British Journal of Social Work. 
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accordance with the model of the decision trees. On the one hand, we have independent 

elderly without compromised cognitive abilities and no urinary incontinence problems. 

On the other hand, we have male and female dependent elderly with distinct 

characteristics buthaving, as a determining factor, urinary incontinence problems and 

reduced cognitive abilities. This study will also demonstrate a link between variables such 

as family / degree of kinship relationship, the relationship between gender and urinary 

incontinence problem in view of the appearance of cognitive ability problems, the number 

of hours of care and their relationship with the degree of dependence. 

Thus, at the level of the functioning of the Portuguese Home Care, the other suggested 

changes will include the introduction of new evaluation instruments (Hirdes, et al. 1999; 

Glenny, Stolee) , the analysis of care intensity by classifying degrees of severity, early 

detection systems (Guidelines Group New Zealand, 2003) and the introduction of 

innovative home support services provided (Pynoos and Nishita, 2003) that include the 

creation of care plans by areas of intervention that constitute an added value for Home 

Care to be more profitable, effective and close to the people who seek it (Rodriguez, 

Sánchez, 2000). At the level of funding, the contributions have to be higher because the 

costs of the dependent population will be higher and the independent population, despite 

counterbalancing these increased costs, will also need to see their needs met (Silva et al, 

2014). 

 

Aims 

 

The objectives of the article are to identify the profiles of the elderly found and apply the 

decision trees methodology or classification trees methodology to classify these profiles, 

their needs, the reasons that influence the search for this social response and the changes 

that have to happen in view of the profile(s) found. 

The identification of profiles leads to the perception that the financing and functioning 

model is not fully efficient and does not suit to the presented needs with aspects that need 

to change. Institutions need to contain the costs of the services provided and maximise 

the appropriate use of existing resources in their organisations and analyse 

patient/customer preferences (Dainty, Golden, et al, 2018). 

 

Participants 

 

The sample consists of 124 participants; n=124 subjects, n=55 male (44.4%) and n=69 

female (55.6%), aged between 52.3 and 99.1 years (81.7 - 8.56), enjoying home support 
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from institutions in the District of Braga, Portugal. Thus, 80% participants are urinary 

continents, 15% are incontinent and 5% have some control. Of the elderly surveyed, 

87.5% respondents do not have the diagnosed diseases and only 5% respondents replied 

that they had the diagnosis and were receiving treatment. Regarding the family rear, 30% 

of the respondents do not have informal caregivers and of those who have informal 

caregivers, only 37.5% respondents have their children as main caregivers, with 7.5% 

being the spouse and 10% a sibling or someone from another type of kinship. Regarding 

the tasks provided by Home Care and the time used, most elderly did not know how to 

answer or did not answer. However, there is an important data. Of those who responded, 

37.5% respondents reported that the intervention request of Home Care is 0-24 hours, 

15% replied that it is 30-49 hours and 5% responded with the period of 50-90 hourstime 

in the last 3 days. The answer and predictor variables have been presented in Table 1. The 

sample characteristics are shown in Table 2 where absolute (n) and relative (%) frequency 

of categorical variables of the study is presented. Unlike the otber variables, the response 

variable and the predictor variables 'sex' and 'urinary continence' have no missings. 

Overall, there are 10% missing values, with around 6% represented in the predictor 

variables 'geographical context of the Institution' and 'hours of informal care and 

monitoring during the last 3 days'. 

 

Measures - Classification instrument 

 

Rug-III Based Classification for Home Care (RUG-III/HC) developed by Björkgren, 

Fries and Shugarman (2000), has two advantages: Firstly, the services are financed 

according to the services performed; Secondly, their achievement is appropriate to the 

needs of the people who use Home Care. This instrument performs an individual 

classification according to the needs of users. According to Peters (2010), it is an 

administrative tool that will allow the management of the service with two purposes: to 

reduce waste and encourage efficiency being an aid for clinical management. The 

importance of implementing a service that, in terms of costs and sustainability, improves 

the provision of services with an individual care plan has been focused. This plan has 

been carried out according to the degree of functionality of each elderly, based on a 

system of classification of users (Fries et al., 1997). 

The system is divided into 20 classification areas: Section A: Identification Information; 

Section B: Entry and Admission History; Section C: Cognition; Section D: 

Communication and Vision; Section E: Humour and Behaviour; Section F: 
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Psychosocial Welfare; Section G: Functional Status; Section H: Continence; Section I: 

Diagnosed Diseases; Section J: Health Conditions; Section K: Oral and Nutritional Status; 

Section L: Skin Condition; Section M: Medication; Section N: Treatments and 

Procedures; Section O: Responsibility; Section P: Social Support; Section Q: 

Environmental Assessment; Section R: Potential to have Service Discharge and General 

Status; Section S: Discharge; Section T: Evaluation Information (Bjökgren, Fries, 

Häkkinen, & Brommels, 2004). 

In this study, we selected the 'cognitive skills for daily decision making' as an independent 

variable and as dependent variables, we used gender, the geographical context of the 

institution, urinary continence, diagnostic diseases, falls, pressure ulcers, kinship and 

hours of informal care and monitoring over the last 3 days. All these variables are 

presented in Table 1. On the basis of these variables, the decisions were made about the 

parsimony reasons, reduction in the number of missings and the elimination of categories 

without any representation or with residual representation. 

The instrument used was clinically useful in the applied sample because it allowed an 

evaluation of the functional status from daily life and instrumental activities aimed at the 

performance and capacity of the elderly in its implementation and helped in defining the 

profiles found. 
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Table 1 – Reduced independence 
 

Variables Categories 
 

Cognitive skills for daily 

decision making 

* Independent 
* Reduce Independence 

* Minimally impaired 
* Moderately impaired 

* Severely impaired 

* No discernible conscience 
 

Gender * Male 

* Female 

Geographical context * Rural 

* Urban 
 

Urinary continence * Continent 

* Some control 

* Incontinent 
 

Diagnostic Diseases * Absent 

* Primary Diagnosis / Current Service Reason 

* Present diagnosis and active treatment 

* Present diagnosis, disease monitored but not 

treated 
 

Falls * Don´t fall in last 90 days 

* Fall 
 

Highest pressure ulcer 

stage in last 3 days 

* No 
* Yes 

 
 

kinship * Son or legal son 
* Spouse, partner, other meaning 
* Brother/another partner 
* Friend, neighbour 
* Without informal care 
* No answer 

 

Hours of informal care and 

monitoring over the last 3 

days 

* 0-24 hours 
* 30-49 hours 

* 50-90 hours 

 
 



82  

 

Table 2 – Absolute (n) and relative (%) frequency of sample subjects in independent variables in each dependent variable category 

- cognitive skills for daily decision making 
 

Cognitive skills for daily decision making 
 Indep endent Red 

Indepe 
uce 
ndence 

Minimally impaired Mode 
imp 

rately 
aired 

Severely impaired No dis 
cons 

cernible 
cience 

Independent variables n % n % n % n % n % n % 
+ Sex             

. Male 17 42.5 7 43.8 8 44.4 9 60.0 12 48.0 2 20.0 

. Female 23 57.5 9 56.3 10 55.6 6 40.0 13 52.0 8 80.0 
+ Geographical context of the institution             

. Rural 20 50.0 6 37.5 5 27.8 4 26.7 7 28.0 3 30.0 

. Urban 11 27.5 4 25.0 3 16.7 2 13.3 9 36.0 5 50.0 

. No answer 9 22.5 6 37.5 10 55.6 9 60.0 9 36.0 2 20.0 
+ Urinary continence             

. Continent 32 80.0 13 81.3 13 72.2 5 33.3 3 12.0 --- --- 

. Some control 2 5.0 --- --- 3 16.7 2 13.3 2 8.0 --- --- 

. Incontinent 6 15.0 3 18.8 2 11.1 8 53.3 20 80.0 10 100.0 
+ Diagnostic Diseases             

. Absent 35 87.5 10 62.5 12 66.7 8 53.3 22 88.0 4 40.0 

. Primary Diagnostics / Current Service Reason 2 5.0 1 6.3 --- --- 2 13.3 1 4.0 5 50.0 

. Present diagnosis and active treatment --- --- --- --- --- --- --- --- 1 4.0 1 10.0 

. Present diagnosis, disease monitored but not treated --- --- 1 6.3 --- --- --- --- 1 4.0 --- --- 

. No answer 3 7.5 4 25.0 6 33.3 5 33.3 --- --- --- --- 
+ Falls             

. Don´t fall in last 90 days 35 87.5 12 75.0 12 66.7 7 46.7 24 96.0 10 100.0 

. Fall 4 10.0 2 12.5 4 22.2 8 53.3 1 4.0 --- --- 

. No answer 1 2.5 2 12.5 2 11.1 --- --- --- --- --- --- 
+ Highest pressure ulcer stage in last 3 days             

. No 37 92.5 14 87.5 16 88.9 11 73.3 21 84.0 9 90.0 

. Yes 2 5.0 --- --- 1 5.6 3 20.0 3 12.0 1 10.0 

. No answer 1 2.5 2 12.5 1 5.6 1 6.7 1 4.0 --- --- 
+ Kinship             

. Son or legal son 15 37.5 4 25.0 8 44.4 7 46.7 13 52.0 7 70.0 

. Spouse, partner, other meaning 3 7.5 4 25.0 --- --- 3 20.0 9 36.0 --- --- 

. Brother/another partner 4 10.0 2 12.5 3 20.0 3 20.0 1 4.0 2 20.0 

. Friend, neighbour --- --- 1 6.3 1 5.6 1 6.7 2 8.0 1 10.0 

. Without informal care 12 30.0 4 25.0 6 33.3 1 6.7 --- --- --- --- 

. No answer 6 15.0 1 6.3 --- --- --- --- --- --- --- --- 
+ Hours of informal care and monitoring over the last 3 days             

. 0-24 hours 15 37.5 11 68.8 8 44.4 10 66.7 10 40.0 3 30.0 

. 30-49 hours 6 15.0 1 6.3 1 5.6 --- --- 3 12.0 4 40.0 

. 50-90 hours 2 5.0 1 6.3 4 22.2 5 33.3 11 44.0 3 30.0 

. No answer 17 42.5 3 18.8 5 27.8 --- --- 1 4.0 --- --- 
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Procedure 

 
 

A decision tree identifies, classifies and explores complex structures, enabling the 

discovery of relationships and segments that help classify subjects into certain groups 

based on conditioned probabilities without imposing any restrictions on their distributions 

(Breiman et al., 1984, Tan et al., 2005, Tufféry, S. 2011, IBM-SPSS, 2012). In relation to 

decision trees, the main advantages are: (i) simple to understand and interpret; the 

interpretability being one of their strengths and (ii) they have their own techniques to deal 

with missings, whether categorical or quantitative variables (Utgoff, P. 1989, Quinlan, J. 

R. 1999, Lewis, R. J. 2000, and Deng et al., 2011). 

Of the various existing algorithms, we used CHAID (Chi-square Automatic Interaction 

Detection) based on Pearson’s chisquare statistics (Hoare, 2004). The data is arranged in 

a contingency table between the categories of the independent variable and the categories 

of dependent variables (if continuous variables are used, these are previously discretised 

in classes). CHAID, based on the dependent variable, allowed the establishment of 

relationships between groups of responses, choosing the best predictors in explaining the 

variation of the independent variable. 

From the chosen variable (cognitive skills for daily decision making) as the target 

category of the response variable, we chose the option "severely impaired". The choice 

of this "severely impaired" category was mainly due to the interest in identifying the 

elderly most likely to have a severely impaired cognitive ability in order to channel efforts 

to minimise the impact of such a situation on the quality of life of elderly people. Predictor 

variables considered included gender, the geographical context of the institution, urinary 

continence, diagnostic diseases, falls, the highest stage of pressure ulcer in the last 3 days, 

kinship and hours of informal care and the monitoring over the last 3 days. This choice 

characterises Home Care users and allows us to understand the elderly and evaluate the 

functional status from the daily life and instrumental activities aimed at the performance 

and capacity of the elderly in their execution. 

Given the reduced number of non-responses, a modelling approach will be considered 

based on "user-missing values as valid values" which will be included in the analysis as 

a single, combined category as if it were a variable without missings. 
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Rating Risk 

 
 

Risk is a measure of predictive accuracy of the tree. The data informs that in the cost- free 

model, the overall rate of incorrect ratings after the previous probabilities adjustment and 

wrong classification costs is 56.5%. Thus, for the cost-free model, the risk of incorrect 

ratings is between 48% and 65% for 95%CI. It means that confidence intervals are 

calculated for the parameter (i.e. for true value or population value). Therefore, if we 

consider 95%CI, we can say that in 95% of the time we calculate the CI, the true 

population value is between 48% and 65%. To be precise, the 95%CI (risk) is equal to 

(48, 65) and is expressed in %. 

 
Gains in the target category 

 
 

Table 3 refers to gains per node, summing up the expected information in absolute and 

relative terms at the terminal nodes for the target category. 

The Gains for Nodes category arises because a target category was elected in the response 

variable for the "severely impaired" effect. The gain is the total percentage of observations 

in the target category on each node; (node target n / total target n) x100. 

In the Node columns, the number of elements of each node and its relative weight in the 

sample of the n=124 subjects are observed. For example, node 3 with n=20 male subjects 

and node 4 with n=38 female subjects represent about 16.1% and 30.6% of the total 

respectively. It means that when n=20 men and n=38 women, regardless of the level of 

cognitive ability, 20 men and 38 women have urinary incontinence or some control over 

it. 

Gain columns include the number of subjects in the target category on each node and their 

weight in the n=25 sample subjects with severely impaired cognitive ability. Both node 3 

and node 4 have n=11 men and women representing about 44% of the subjects with 

severely impaired cognitive ability which means that almost half of these users have their 

cognitive abilities severely impaired. 

The Response column refers to the percentage of the target category per node. Once again, 

node 3 has about 55% of men and node 4 has about 28.9% of women which means that 

more men are dependent than women in Home Care services. 

The Index column represents an index that compares the proportion of subjects with 

severely impaired cognitive ability per node with the respective proportion in the 
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sample. Again, node 3 has index 272.8% to 100% which means that this node has higher 

concentration of men with severely impaired cognitive ability. On the opposite, node 1 

with index 22.5% has the lowest concentration of subjects with severely impaired 

cognitive ability which means that these people are still independent. 

 

Table 3 Absolute (n), relative (%) frequency of gains per node (Gains for Nodes) 

 
 Node  Gain    

Node 
n % N % 

Response Index 

3 20 16.1% 11 44.0% 55.0% 272.8% 

4 38 30.6% 11 44.0% 28.9% 143.6% 

1 66 53.2% 3 12.0% 4.5% 22.5% 

 
Growing Method: CHAID - Dependent Variable: Cognitive skills for daily decision 

making 

 
 

Table 4, Gains for Percentiles, expresses the terminal nodes according to the percentiles. 

Since the percentiles are ordinal statistics that accumulate even themselves a certain 

percentage, the nodes are presented in descending order of importance in relation to the 

presence of subjects with severely impaired cognitive ability. It can be observed in the 

response or index columns in Table 4 or Table 5. For example, 

 

the 50th percentile (P50), which corresponds to 0.5124=62 subjects, includes all 

subjects from node 4 and a part of subjects from node 1 as shown 62 = 38 (node 4) + 24 

(part of node 1). The Gain column in P50 has the presence of 

 

  subjects with severely impaired cognitive 

ability which corresponds to gains of about 88.7% ~ (22/25×100). 

The Response column refers to the percentage of processes on the node in the target 

category. Here, it is observed that for P50 (taken as an example), 50% of the sample 

35.8% = ( 38 + 
22

 
nó 4 parte do nó 1 

 100) contains subjects with severely impaired cognitive ability. 

In turn, the Index column, calculated as the ratio of the response percentage of the node 

to the target category as compared to the response percentage of the overall target 

category to the entire sample, shows that 10% of the sample contains the highest 

concentration of subjects (272.8%) with severely impaired cognitive ability and 50% of 

the sample contains 177.5% of subjects with severely impaired cognitive ability. 

24 
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Table 4 Percentage gains per nodes (Gains for Percentiles) 
 
 

 

 

Percentile  Nodes n 

 Gain  

N % Response Index 

10 3  12 7 27,3% 55,0% 272,8% 

20 3 ; 4 25 12 49,6% 50,0% 247,8% 

30 4  37 16 63,9% 43,0% 213,1% 

40 4  50 20 78,3% 39,5% 195,7% 

50 4 ; 1 62 22 88,7% 35,8% 177,5% 

60 1  74 23 91,0% 30,6% 151,6% 

70 1  87 23 93,2% 26,9% 133,2% 

80 1  99 24 95,5% 24,1% 119,4% 
90 1  112 24 97,7% 21,9% 108,6% 

100 1  124 25 100,0% 20,2% 100,0% 
 

Growing Method: CHAID Dependent Variable: Cognitive skills for daily decision 

making 

 

 

 

Figure 2 shows the percentiles in earnings of the target category "severely impaired" 

(evolution of this category). The drawn oblique straight line indicates that there is no 

explanation about the target category. In this study, it has been verified that the model 

suggests a good explanation about the category of subjects with severely impaired 

cognitive ability. 

 

 

 

 
Figure 2- Target Category Earnings Percentages 
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Results 

 
 

Table 3 presented the summary of the decision tree where the specifications and results 

obtained are identified. Specifications indicate the growth method of the CHAID tree, the 

dependent variable and the independent variables introduced in the model, the maximum 

depth level "Maximum Tree Depth" and the minimum number of cases established for the 

parent node "Parent Node" and child node "Child Node". The cross validation method 

was used to validate the explanatory variables accepted by the model. Figure 1 shows that 

the five nodes have been divided into boxes that contain information about the absolute 

(n) and relative (%) frequency of subjects regarding the cognitive skills for daily decision 

making. Of the 8 predictor variables introduced in the model, the chi square test rejected 

6 variables. The most significant variable, 'urinary continence', defines the first partition 

generating the first depth level, with its categories subdivided into "continent", 

"incontinent and some control". This last category generated another depth level where 

the variable 'gender' is subdivided into 'male' and 'female'. Nodes 1, 3 and 4 have no 

branch, so they are called terminal nodes (profiles) which are embossed for analysis as 

the conditioned probabilities assume their maximum value in them. 

The results show the existence of 2 depth levels. The statistically significant predictor 

variables in explaining the profile of cognitive skills for daily decision making are only 

'urinary continence' and 'gender', distributed by 5 nodes, of which 3 are terminal. 

The first shaded box corresponding to the zero or root node marks the "independent" 

category of the response variable. It shows that there is a higher probability of subjects 

with independence from the point 

of view of cognitive abilities (32.3%), so the remaining cases distributed in the remaining 

4 categories represent about 67.7%. Whilw considering the target category of this study 

i.e. the variable "severely impaired", it has been observed that the probability of occurring 

subjects in this category is 20.2% of the elderly with a great commitment at the level of 

cognitive abilities. The first depth level of the tree is observed through the variable 

'urinary continence'. This is the one that best predicts the diagnosed subjects 

with severely impaired cognitive ability (
2 =50.515; p 0.001) ) and segments the 

(1) 
 

sample into only two of its categories (continent vs incontinence/some control). At this 

level, the interpretation falls solely on node 1, not only because it is a terminal node, but 
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because CHAID assigns it 48.5% probability of belonging to the "independent" category 

in relation to cognitive abilities. It is removed from this node that about 80%  of all 

cognitively independent subjects are due to subjects with urinary control regardless of the 

other variables. It means that most of the elderly who use Home Care are independent. 

In the second depth level, it has been observed that the variable 'gender' is the one that 

best predicts the subjects of this study with severely impaired cognitive abilities 

2 

(1) 
= 4.318; p = 0.038). For the target category, CHAID attributes about 55% 

 

probability of being male and 28.9% female or 45% and 71.1% probability of including 

other categories of cognitive ability in men and women respectively. Considering both 

sexes, there is about 37.9% probability of belonging to the "severely impaired" category. 

At this depth level, it is verified that most incontinent or with some control subjects are 

female n=38 (30.6%). The public that uses Home Care is essentially feminine and has 

more incontinence problems. In relation to reduced cognitive activities, the percentage is 

higher in men. 

( 
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Figure 1 - CHAID decision tree diagram 

 

Classification and risk 

 

The number of correct and incorrect classified cases for each category of the response 

variable is about 88% of subjects with severely impaired cognitive ability, represented in 

node 3 (n=11) and node 4 (n=11) and their weight in the total sample represents  about 

46.8%. Almost half of the sample presents problems of reduced cognitive abilities. The 

correct classifications correspond to the sum of the main diagonal values, 

i.e. 54 observations representing 43.5%, while the incorrect classifications correspond to 

the sum of the remaining values i.e. 70 observations representing 56.5%. 
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Depending on the observed values, the percentages appear preferably in the independent 

category than in new categories. These values represent the result between the 

observations and the expected results. 

 

Validation 

 

By constructing decision trees, validation of the CHAID model allows to counter the 

possibility of incorrect classification errors occurring which may increase when applied 

to new samples. 

In the applied model, the forecast made on the basis of the explanatory variables 'urinary 

continence' and 'sex' produces the same results in any other subsample of the same 

population or even in the population. Of the various existing methodologies, we opted for 

crossvalidation. 

In this study, the crossvalidation method has a slightly higher incorrect classification rate 

than the cost-free model (~3.2%); 59.7% versus 56.5%. In turn, the crossvalidation 

standard error (Std.Error=0.044) is similar to the standard error of the cost-free model 

(Std.Error=0.045). Thus, we can state that validation by the crossvalidation procedure 

was realistic enough although the estimate was slightly higher than the value of the cost- 

free model. 

 
Discussion 

The distribution of values divided by the described profiles is similar to the reality of 

international research. The first study developed an evidence-based tool to inform service 

planning which allowed an association between services and family. A casemix home 

service financing solution is developped through the creation of customer profiles (Sinn 

et al., 2017; Parsons et al., 2018). A casemix system facilitates the response to the needs 

of the elderly and becomes more efficient because it introduces an elderly and care profile 

in parallel in addition to facilitating a financing system. 

The first profile composed of cognitively independent elderly and continents. Their 

predictive capacity provides 32.3% independence from the point of view of cognitive 

abilities and the remaining cases distributed in the four categories represent about 67.7%. 

CHAID assigns 48.5% probability of belonging to the "independent" category in relation 

to cognitive abilities. The study shows that the relationship between caregivers and the 

number of hours of informal care and monitoring in the last three days is daily and does 

not exceed 24 hours per week. This type of elderly has family support and 
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care is performed with low intensity. About 80% of independent elderly do not present 

incontinence problems or cognitive problems and there are also no diagnosed clinical 

health problems (low incidence of diagnosed diseases (87.5%), falls (92.5%) or pressure 

ulcers (87.5%). 

This profile highlights that the elderly seek Home Care with the objective of replacing or 

complementing it in the aid of daily and instrumental tasks but maintain the family rear 

on the part of the child (37.5%) or they have no informal caregiver (30%). In addition, 

existing family transformations make the prevalence of the elderly female, the variations 

are 57.5% female for 42.5% males and they start acting more intensely in the rural area 

as corroborated by a study which states that the home support service begins to act more 

intensely in rural areas (Martin, Oliveira, Duarte, 2010). 

The implications of this profile are the non-application of eligibility criteria. 

Internationally, a study reflected that the existence of external teams allows evaluating, 

monitoring the functioning and financing of Home Care that are an added value to 

establish a relationship between needs and criteria/areas of operation in Home Care 

(Cigolle et al., 2005, and Spector, W. Kemper, P., 1994). In Portugal, this practice does 

not exist due to the lack of eligibility criteria as Oliveira (2007) tells us that it is the 

technical director of the institutions that has the role of selecting the elderly who will 

enjoy Home Care. It uses the inclusion and exclusion criteria defined by the institution 

allowing access to independent elderly. Its introduction allows two things: to overcome 

the introduction of the new legislation that required Portuguese home support services to 

extend their number of services as a mandatory criterion and to counterbalance the costs 

of dependency situations to which Home Care would be intended with the introduction 

of elderly people by opening access to the elderly with other profiles (Santana et al, 2007). 

Female gender (57.5%) is associated with the rural context, while male gender (42.5%) 

is mostly urban (36%). In this case, there is a decrease in support provided by their 

children because they argue that people in rural areas despite living with their children 

get more and more support from the Home Support Service (McCann et al, 2014). 

The second profile is composed of dependent incontinent elderly people with reduced 

cognitive abilities. In the second profile, dependent elderly are distributed into two 

groups. There were significant differences when the urinary incontinence, cognitive 

abilities and gender variable were copared. The gender variable predicts that subjects with 

reduced cognitive ability in men and women are 45% and 71.1% respectively. 
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When we talk about both sexes, 37.9% are likely to belong to the category "severely 

impaired" and there is a measure that cognitive ability decreases severely and urinary 

incontinence problems increase (80%). These data reflect the association between a 

fragility condition related to the aging process, by compromising the reduction in 

cognitive capacity and the emergence of the geriatric condition of fragility that urinary 

incontinence causes (Yu, P. et al, 2018). 

The first group of elderly in the classic Home Care profile is composed of women with 

severely reduced cognitive abilities problems (28.5%) and urinary incontinence problems 

(28.9%) associated with the emerging fragility of the normal aging process (Vogel, 2011) 

and the major neurological damage inherent to this aging process. 

In this profile, the importance of the traditional family model stands out; the role of 

informal caregivers who see the task of caring as associated with the family. The family 

rear is ensured firstly by the spouse/partner (52%) and secondly by their children (36%) 

(Sousa, Figueiredo, & Cerqueira, 2006). There are no dependent elderly people without 

family rear. As dependence increases, the number of hours of informal care and 

monitoring in the last three days increases significantly from 33.3% to 44%. The 

dependent elderly group, 88%, does not have diagnosed diseases in the last 90 days, did 

not experience falls (96%) or existence of pressure ulcers (84%) because diagnostic tools 

are not used. This is contrary to what Hoeck refers about Home Care in other countries 

where it is connected to health. 

At this depth level, it is verified that most incontinent or with some control are female 

n=38 (30.6% compared to 16.1% of men). The impact of urinary incontinence is higher 

in women and confirms what Esparza, et al (2018) reports that the increase in functional 

limitations has a more negative impact on the functional capacity of female elderly 

people, leading to a commitment at the level of coexistence in social activities in the 

female public (Yu, et al., 2018) who seeks more home support service. 

In this group, the data introduce an atypical profile consisting of men. CHAID assigns it 

about 55% probability of being male because men when using Home Care do so in a limit 

situation and are also already globally more dependent. It concludes that elderly men need 

more AVD services for longer (Gruneir, A., et al 2013). Therefore, the affectation of 

moderately impaired cognitive abilities is higher in men (60%) than in women (48%). 

However, when these skills are severely impaired, the prevalence is lower (40%) as 

compared to the female population, who reaches 52% of the studied sample, because 

women seek help earlier and men culturally do not assume the 
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problems of urinary incontinence and do not accept that the performance of personal 

hygiene is performed by non-household females. 

The introduction of these elderly profiles will cause changes in management behaviours. 

At the level of funding for both profiles, the Portuguese Home Care will have to 

strengthen the State's contributions to improve its performance during the provision of 

services which is in line with what Silva, Santos, Mota, Martin (2014) mentioned that the 

contributions from the State are guaranteed. It will also go through the creation of a new 

funding system for the provision of services for the elderly who are in a situation of non-

dependence and have more economic possibilities to finance these services. 

In the profile of dependent elderly people, it is suggested to introduce the classification 

of users by type of care and the intensity of care of each agent in the task performed, by 

new forms of cognitive evaluation such as the application of RAI-Home Care, the creation 

of eligibility criteria and intervention by care levels (Hirdes et al. 1999, Glenny & Stolee, 

P. 2009). Home Care is at the center of care (Martin, Oliveira, Duarte, 2013) and profiles 

of the elderly are created to guide institutions with Home Care to adopt the most 

appropriate and efficient behaviours (Hirdes et al, 1999). 

Early detection systems will need to be introduced to enable early assessment of the needs 

of elderly people. The main objective will define the needs by areas of action: 

psychological, safety and emotional among others, according to risk factors to perform  a 

screening, a proactive evaluation, and to create domains and dimensions of analysis. In 

practice, in Portuguese institutions, individual plans will be proposed that are previously 

evaluated based on the eligibility criteria we speak of or through the implementation of 

early detection systems. In these systems, we have, for example, the following dynamics; 

people's needs are identified in view of their complexity, the associated factors and the 

intervention agents involved. Domains such as physical health, functionality, mental 

health, mental health problems, social functions and context, medication and role of 

caregivers are also included. The central issue is to discover areas of potential 

commitment (Guidelines Group New Zealand, 2003). 

For the first profile, the implementation of care plans includes new Home Care services. 

Decisions are made by users. The evaluations of the care provided by users are carried 

out in conjunction with the presence of technical directors in users’ homes for as long as 

possible daily time (Onder, et al, 2007) based on a focused and integrated care plan model 

(case manegement) (Marreli & Hilliard,1996). 
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This profile highlights the introduction of new services; making use of existing human 

resources targeted by specific tasks or through the sharing of specialised human resources 

which may be more suitable for the first profile; programmes such as environmental 

modification services, adapting the homes of the elderly to their needs for reduced 

mobility for the elderly men who are in a situation of dependency (Pynoos & Nishita, 

2003); coordination with health systems (Kane, 1999), specifically with the rehabilitation 

area (Cox & Ory, 2000), in the case of independent seniors; creation of care plans based 

on the customer's perspective i.e. care plans for dependent elderly people with urinary 

incontinence or with compromised cognitive abilities and monetisation of the costs of the 

institution that has to be controlled and monetised (Rodriguez, & Sánchez, 2000) for the 

classic profile that uses Home Care. 
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Conclusões Gerais 

 
Inovação da tese e perspetiva integradora da tese/conclusões 

 
Ao escrever as conclusões gerais de um trabalho de investigação que decorreu durante 

quatro anos, recapitulamos todo o trabalho realizado tratando-se as principais conclusões 

retiradas dos quatro estudos realizados. A organização da tese foi organizada em capítulos 

independentes, terá objetivos diferentes, mas que estão voltados no mesmo objeto de 

estudo (a definição do perfil de idosos em Serviço de Apoio Domiciliário). Neste 

exercício descrevemos a importância do contributo de cada estudo. 

Neste sentido, a presente tese incluiu quatro estudos que de forma crescente desenharam 

o perfil dos idosos em SAD olhando para a suas necessidades e problemas a partir de uma 

perspetiva multidimensional, holística e que teve a finalidade de tornar o serviço de apoio 

domiciliário mais eficiente, rentável e acessível às pessoas (aspeto inovador da tese). 

Deste modo, a abordagem adotada nesta tese foca-se na definição e descrição dos perfis 

de idosos existentes com base nos cuidsados do Serviço de Apoio Domiciliário português 

e propõe a aquisição de um novo modelo de funcionamento e financiamento para o SAD. 

Reflete-se sobre o modelo de atuação ao nível dos comportamentos de gestão, inerente ao 

processo de liderança como na implementação de um plano de cuidados. Nesta tese fomos 

ao encontro do quadro teórico conceptual da teoria do case management (Onder et al., 

2007) e da implementação do modelo de classificação case- mix (Parsons, et al., 2018). 

Desta forma, entende-se que o SAD é uma resposta social que responde às necessidades 

individuais de cada idoso e como o modo de funcionamento do SAD afeta os elementos 

da família, os idosos e o sistema de cuidado. Por isso, o tipo de cuidados tem que ser 

melhor avaliado face ao perfil de idosos encontrado, pois este atualmente vai-se 

distanciando dos perfis clássicos existentes em Portugal e demonstra que o funcionamento 

e financiamento das instituições com SAD tem de mudar. 

Neste sentido, em relação ao papel desempenhado pelo SAD os dados apontam o 

surgimento de dois perfis de idosos em que o SAD desempenha um papel diferenciado. 

No meio urbano tem um papel de substituição, os idosos recorrem a este serviço por já 

não conseguirem realizar autonomamente as tarefas nem terem um apoio regular na 

retaguarda familiar (papel de substituição). 
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No meio rural tem um papel de complemento, as especificidades dos quadros de vida 

respetivos e das transformações familiares são dois fatores decisivos no papel do SAD. 

Já em meio rural – atingido por uma desertificação crescente – o SAD constitui mais um 

complemento à realização de tarefas para as quais a família ainda vai estando presente. A 

presença da família é realizada de forma diária pelo que haja a diminuição da sobrecarga 

dos cuidadores existentes o SAD tem um papel de complemento na prestação dos 

cuidados. 

O SAD desempenha um papel por um perfil homogéneo de idosos, caraterizado por vidas 

laborais de sacrifício e de muito idosos. Os mesmos idosos nunca colocam em causa a 

funcionalidade da família e recorrem ao SAD devido à sobrecarga laboral, a falta de 

retaguarda familiar pela ausência dos familiares, o isolamento social e a falta de 

autonomia para a realização das AVD/AIVD. Face às transformações familiares, no meio 

urbano, o papel do SAD e do cuidador é um papel de substituição na prestação de 

cuidados e da família não estar presente diariamente. 

Em ambas as situações os idosos referiam que a existência de SAD trazia vantagens mais 

qualidade de vida e maior acompanhamento na realização das AVD e AIVD, mas o que 

também vai implicar mais formação dos profissionais. Em ambos os contextos, o papel 

do SAD é indispensável, havendo cada vez mais necessidade de recorrer a serviços 

formais de apoio, devido às transformações ocorridas na instituição familiar ao longo das 

últimas décadas (Struyk et al., 2006). 

Esta pesquisa apontou para a necessidade de reconfigurar o SAD português, 

transformando-o numa resposta mais adaptada aos percursos de vida e os contextos 

diferenciados da população idosa em meio urbano e rural. 

O SAD apresentou um perfil tradicional com uma função assistencialista, sendo que no 

meio urbano o mesmo funciona apenas nos dias úteis, ao passo que no meio rural já não 

era interrompido ao fim-de-semana. Todavia, os níveis de intensidade são transversais e 

rondam aproximadamente 15 minutos por idoso/família cuidada (Martin, Oliveira & 

Duarte, 2010). Mais de metade dos idosos de ambos os perfis apresentam a incapacidade 

física/dependência como razão principal para recorrer ao SAD, destacando outros 

motivos como a dificuldade em realizar as tarefas da vida quotidiana, falta de retaguarda 

familiar, problemas de saúde, necessidade de confeção da alimentação que constituíram 

também uma das principais razões que justificaram o pedido de serviço. 

Neste sentido, o perfil de funcionamento do Serviço de Apoio Domiciliário está muito 

arreigado num modelo tradicional essencialmente caraterizado por uma função 
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assistencial (Trigueiros e Mondragón, 2002 cit. in Osório & Pinto, 2007). Promove o 

acompanhamento dos idosos e suas famílias, procurando responder às necessidades nos 

momentos de crise ou conflito, às atividades de vida diária e às atividades instrumentais. 

Nesta óptica mais tradicional privilegia a prestação de serviços que satisfazem as 

necessidades básicas de vida diária dos indivíduos. É considerado tradicional porque 

baseia-se num SAD com um perfil de funcionamento de segunda a sexta, em alguns casos 

durante o fim-de-semana, cumpre a prestação de serviços básicos de AVD´s 

desempenhados por instituições e a sua intensidade de cuidado é reduzida, em que os 

serviços são realizados com baixa intensidade, em média a duração das visitas 

domiciliárias por regra não ultrapassam a meia hora e no máximo vão até às três horas 

diárias, sendo que a afetação de tempo é reduzida e que os serviços são focados para as 

AVD´s com um tempo de intervenção limitada (Martin, et al., 2010) (aspectos que 

corroboram os resultados obtidos no 1º estudo). 

Não existem critérios objetivos para a imputação do tempo de trabalho cabendo a cada 

responsável das IPSS promotora do SAD a avaliação da situação concreta e a planificação 

de intervenção, sem recurso a criação de um critério previamente estabelecido. 

No terceiro estudo realizado, as variáveis associadas a indicadores de qualidade do 

Serviço de Apoio Domiciliário indicam, que há um serviço de apoio domiciliário 

financiado publicamente com prevalência 

de caraterísticas diferentes em comparação com outros países. Não possuem serviços de 

saúde e de reabilitação, a escolha dos utilizadores é feita pelos próprios serviços e é 

fornecido inteiramente pelo setor sem fins lucrativos. Foram descobertos os principais 

preditores de algumas medidas de qualidade e compreendeu-se a natureza do motivo pelo 

qual algumas organizações se podem desenvolver melhor que outras. O Serviço de apoio 

domiciliário tem uma comparticipação por parte dos usuários e outra por parte do estado. 

O financiamento do utulizador do SAD não é uma taxa básica, mas uma parte substancial 

do financiamento do Social Home Care é realizado pelo estado. O serviço é 

essencialmente rural e responde às necessidades de pessoas idosas pobres (Silva, Santos, 

Mota, Martín, 2014). 

A qualidade de um serviço para as pessoas idosas, como o Serviço de Suporte Doméstico, 

concentra-se nos principais processos de gestão da qualidade do atendimento domiciliar, 

gestão financeira e de informações e gestão de serviços e recursos humanos (Carefoote, 

1998). Há ausência de agências fora dos serviços de 
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apoio domiciliário em que não há serviços de saúde, sem verdadeira integração entre o 

serviço social e o atendimento domiciliário. 

Ao nível da liderança a informação ainda está centralizada na figura do diretor técnico e 

a imputação de critérios objetivos no SAD está sobre a orientação técnica da IPSS; a 

existência de uma boa liderança por parte dos diretores técnicos na gestão do SAD das 

instituições promoveria um SAD mais eficaz (mais focado nos seus objetivos) e eficiente 

(redução de custos) de SAD para as mesmas (Kane, 1999; Donoghue and Castle, 2009). 

Isso implicará que as instituições que conseguem ter utentes com maior capacidade 

financeira podem vir a ter melhores indicadores de qualidade. Daí se ter analisado a 

intensidade entre as duas dimensões e a formalização na gestão do SAD aparecer como 

mais relevante face à existência de maiores recursos. Isto terá implicações para 

investigações futuras e na prática profissional. 

Assim, após a caraterização do funcionamento do SAD português e da descrição das 

variáveis associadas a indicadores de qualidade, os perfis de idosos identificados através 

do modelo de classificação RAI-HOME CARE, permitiram perceber que não há um 

modelo de plano de cuidados implementado nas instituições com Serviço de Apoio 

Domiciliário no Distrito de Braga, sendo que no último estudo foi sugerido um modelo 

do plano de cuidados a implementar. 

Para isso, comecemos por perceber que foram identificados dois perfis de idosos. Os 

idosos independentes cognitivamente e continentes, que por falta de retaguarda familiar 

ou para ajuda na execução das tarefas de vida diária e os idosos dependentes que a 

finalidade na procura da resposta difere consoante o género advém de problemas de 

incontinência urinária e a redução de habilidades cognitivas reduzidas. A inovação dos 

resultados obtidos demonstra a existência de um novo perfil de idosos masculino que não 

se adequa ao perfil clássico de idosos existente no serviço de apoio domiciliário 

português. Este estudo enfatizou as transformações familiares existentes destacando que 

a procura do SAD ainda tem uma prevalência de idosos do sexo feminino mas introduz a 

existência de novos públicos masculinos muito dependentes ou independentes de ambos 

os géneros e que começa a atuar de forma mais intensa no meio rural. 

No 1º perfil, a relação entre quem presta o cuidado e o nº de horas de cuidados informais 

e de monitorização nos últimos três dias é diária não ultrapassa as 24 horas semanais. 

Estes tipos de idosos têm apoio familiar, a prestação de cuidados é realizada com baixa 

intensidade cerca de 80% dos idosos independentes não apresentam problemas de 
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incontinência ou problemas cognitivos, não existindo também problemas de saúde 

clinicamente diagnosticados (baixa incidência de doenças diagnosticadas (87,5%), 

quedas (92,5%) ou úlceras de pressão (87,5%). Este perfil destaca que os idosos procuram 

o Home Care com o objetivo deste substituir ou complementar no auxílio de tarefas 

diárias e instrumentais (aspeto que vai de encontro à tónica da missão do perfil de 

funcionamento tradicional de SAD), mas mantém a retaguarda familiar por parte do filho 

(37,5%) ou então não têm cuidador informal (30%). 

Assim sendo, o primeiro grupo são idosos do perfil clássico de SAD, composto por 

mulheres com problemas de habilidades cognitivas severamente reduzidas e problemas 

de incontinência urinária associados à fragilidade emergente do processo normal de 

envelhecimento e a grandes danos neurológicos inerentes a este processo de 

envelhecimento (Vogel, 2011). Os aumentos das limitações funcionais causam um 

impacto mais negativo na capacidade funcional das pessoas idosas femininas levando a 

um comprometimento ao nível da convivência em atividades sociais no público feminino. 

Porém, apesar da existência deste perfil, o SAD ainda não está interligado à saúde, 

revelando uma grande falha por relação às realidades internacionais. 

Quando falamos do 2º perfil há uma mudança de visão do SAD não só pelas 

transformações familiares, mas também pela associação entre o género e o contexto em 

que os idosos usufruem do SAD e pelo surgimento da prevalência de problemas como a 

incontinência urinária e a redução das habilidades cognitivas. Constata-se que não 

existem idosos sem qualquer retaguarda familiar, salientando a importância do modelo 

tradicional de família em ambos os perfis. Os idosos que necessitam de maior número de 

horas de cuidados informais e monitorização deve-se aos aumentos de situações de 

dependência em que se encontram, como é exemplo no sexo masculino. 

Neste perfil, os idosos dependentes encontram-se distribuídos em dois grupos. Houve 

diferenças significativas quando há comparação entre a variável da incontinência urinária, 

as habilidades cognitivas e género. Os dados refletem a associação entre uma condição 

de fragilidade relacionada com o processo de envelhecimento, o comprometimento da 

redução de capacidade cognitiva e o surgimento da condição geriátrica de fragilidade que 

a incontinência urinária causa (Yu et al, 2018). Neste estudo, descobre-se a existência de 

um perfil atípico constituído por homens, que recorrem ao SAD em situação limite e já 

se encontram globalmente mais dependentes. Os homens idosos necessitam da execução 

de mais serviços de AVD por mais tempo e com mais necessidades, a afetação das 

habilidades cognitivas moderadamente 
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prejudicadas é maior nos homens por relação às mulheres que procuram ajuda mais cedo 

e como os homens, culturalmente, não assumem os problemas de incontinência urinária 

e não aceitam que a realização da higiene pessoal seja realizada por pessoas do sexo 

feminino não pertencentes ao agregado familiar, quando tem apoio este é muito mais 

necessário. 

 
Relevância dos contributos, perspetivas de pesquisa e elementos de inovação 

 
 

Um forte indicador do sucesso desta tese foi desejar que se possa ter contribuído para a 

discussão de temas associados ao planeamento e avaliação do serviço de apoio 

domiciliário no contexto geográfico estudado e sem dúvida a descoberta dos perfis de 

idosos existentes obtidos a partir do contexto geográfico e do atual funcionamento e 

financiamento permitiram perceber que a descoberta do novos perfis de idosos existentes 

requer uma coordenação interprofissional, de cariz multidisciplinar e colaborativo e que 

as mudanças não se vão operar de forma imediata. Acreditamos que a classificação dos 

utentes (perspetiva case-mix) permitirá às instituições, numa  situação futura, 

implementar um modelo de planos de cuidados rentável e eficiente orientado para perfis 

e áreas de intervenção. As principais implicações da tese foram a proposta de 

reformulação do funcionamento do SAD, a introdução da necessidade de implementação 

de um modelo de gestão de comportamentos ao nível de liderança e por último, a 

definição dos perfis de idosos do SAD e as consequências que isto tem ao nível de 

funcionamento e financiamento do SAD. Como a necessidade de introdução de planos de 

cuidados com acesso a novos serviços, como por exemplo os sistemas de classificação e 

sistemas de deteção precoce. Neste sentido, iremos então focar os principais aspetos 

inovadores para a tese. 

Mediante os resultados obtidos e os conhecimentos técnicos adquiridos, com esta tese 

estudos providenciou-se o seguinte esquema, partimos da necessidade de reconfigurar o 

SAD. De forma geral, a tese permitiu caracterizar o perfil de funcionamento do SAD 

(filosofia case-manegement) e de olhar como aspeto central para os modelos de gestão de 

comportamentos a nível dos modelos de liderança (modelo teórico liderança democrática) 

e por último relacionou os perfis de idosos com um modelo de prestação de cuidados 

propondo um modelo de planos de cuidados inovador. 

A tese foi inovadora porque caracteriza os perfis dos idosos existentes em SAD; descreve 

o actual modelo de funcionamento do SAD por relação ao modelo de plano de 
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cuidados; indica soluções para o funcionamento, liderança e prestação do modelo de 

planos de cuidados, tendo orientações específicas da utilização de instrumentos como o 

protocolo de avaliação do SAD, modelo de classificação; e analisa o modelo de plano de 

cuidados ou a inexistência dos mesmos. 

Comecemos então por evocar os aspetos inovadores ou a relevância dos contributos para 

a investigação. O primeiro estudo foi inovador na medida em que ajudou acrescentar à 

importância da prestação de cuidados e à intensidade do SAD, o papel que o SAD tem na 

vida dos idosos perante o contexto geográfico existente e a história de vida de cada um. 

A principal implicação deste estudo foi perceber que o papel do Serviço de Apoio 

Domiciliário no quotidiano dos idosos e suas famílias difere, em função do contexto 

urbano e rural e o percurso de vida dos utentes de dois SAD, do norte de Portugal necessita 

de uma reconfiguração. Neste contexto, não está errada a função que o SAD desempenha, 

assistencial e que é destacada predominantemente em meio rural, satisfazendo as AVD´S 

das pessoas que recorrem ao SAD, porém não é suficiente face às mudanças que “batem 

à porta” das instituições. 

O estudo revela que é preciso ter em conta que o espaço de implementação (meio 

urbano/rural) acarreta consigo especificidades, como a questão geográfica, a presença de 

outras rotinas familiares ou ainda de atividades profissionais e/ou outras ocupações que 

influenciam uma diferente prestação de cuidados (e.g. caso do meio urbano). Então a 

principal consequência em refletir sobre a reconfiguração do SAD é assegurar serviços 

de qualidade para além do meio urbano que também chegou ao meio rural. De integrar 

novas soluções e políticas focadas para um serviço de proximidade; de prestar cuidados 

de saúde em contacto diário com os cuidadores não formais; de otimizar os recursos, com 

acesso às novas tecnologias, e construir um serviço de apoio domiciliário, para os 

cuidadores informais, idoso, família e amigos cuidadores, que vivem no meio rural 

(Forbes & Edge, 2009). 

A importância de comparar o perfil dos idosos de SAD em meio urbano e rural ajuda que 

os serviços de apoio domiciliários portugueses articulem com as redes informais que 

podem assumir o papel de advogar e mobilizar o sistema de apoio formal, como o 

atendimento domiciliar, tal como acontece em meio urbano (Forbes & Janzen, 2004). 

No meio rural, são dadas alternativas para encurtar as distâncias geográficas e rentabilizar 

o tempo dispensado em viagens orientado as IPSS a recorrer mais aos 
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recursos tecnológicos e a um reforço nos recursos humanos existentes na instituição 

(McCann, Grundy, O´Reilly, 2014). 

Ainda é deixado como orientação que cabe ao Estado e às IPSS assumir esta mudança de 

paradigma que implicará que as pessoas idosas e as atividades/funções operem em regime 

de interdependência, de modo a se alcançar objetivos comuns (Santana, Dias, Souza., 

Rocha, 2007). Só assim se pode potenciar um SAD mais eficiente e próximo  das 

diferentes necessidades da população idosa (Krizaj, Warren & Slade, 2016), 

desenvolvendo protocolos de boas práticas que forneçam aconselhamento pragmático 

adaptado à vida real, aberto a diversas abordagens como, por exemplo, a implementação 

de um plano de cuidados, em função do grau de funcionalidade da pessoa idosa. Essa 

mudança vai ao encontro das funções educativas e reabilitadoras do SAD, como já 

acontece com o programa individual defendido e implementado em Espanha (Pilar 

Rodriguez, 2000) ou o programa Rai-Home Care traçado por um sistema de classificação 

de utentes introduzido pelos cuidados de saúde privados (Medicare e Multicare) nos EUA 

(Fries et al., 1997). 

Já o segundo estudo permitiu caracterizar o serviço de apoio domiciliário e o atual 

funcionamento do mesmo, traçando um modelo de funcionamento atualizado dos serviços 

de apoio domiciliários no distrito de Braga. O quadro conceptual desafiou o serviço de 

apoio domiciliário a repensar no seu modelo de funcionamento e propôs a introdução do 

modelo de SAD integrado, denominado de modelo centrado no utente ou case 

management (Onder et al, 2007). Este modelo defendeu a imputação do SAD, segundo 

critérios/ objetivos com base na funcionalidade do idoso e na rede de suporte social do 

idoso indo ao encontro da linha de pensamento dos modelos de classificação de utentes, 

promovido pelo RAI-Home Care (Bjökgren, Fries, Häkkinen & Brommels, 2004) e à 

implementação de planos de cuidados individualizados (Dellefield, 2006). 

A generalidade dos resultados do segundo estudo trouxe como principais implicações a 

reformular o funcionamento do SAD. O quadro conceptual desafiou o atual 

funcionamento do SAD, existente em Portugal, face às transformações familiares 

existentes, a completar a avaliação multidimensional realizada e distribuir as tarefas 

executadas ainda muito centralizadas na figura do diretor técnico. Outra grande 

implicação/contributo deste estudo foi descobrir a existência de novos perfis de pessoas 

idosas (como veremos no estudo 4), isto é pessoas idosas com declínio funcional, muito 

idosas ou com idade inferior aos 65 anos distantes do perfil classicamente feminino 

(Evashwick, 2005) que levará à necessidade de pensar numa boa gestão e rentabilização 
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de recursos humanos para trabalhar com estes novos perfis de idosos. O que significa que 

a instituição tem de proporcionar maior formação e rentabilização dos seus recursos 

humanos. As direções do SAD terão de pensar numa boa gestão e rentabilização de 

recursos humanos e trabalhar os planos de cuidados com a área da saúde e a retaguarda 

familiar como principal enfoque. Outro aspeto, é envolver a família nos planos de 

cuidados desde a admissão da pessoa em SAD. Então para isso a resposta social não deve 

importar modelos mas sim, uniformizar os critérios de exclusão e inclusão de acesso ao 

SAD, os tão importantes critérios de elegibilidade, dando lugar à implementação de um 

modelo de SAD que se baseia nos cuidados pessoais individualizados e criar 

perfis/necessidades de intervenção. 

O terceiro estudo foi inovador na medida em que, em primeiro lugar, realçou que o fator 

da formalização em termos de protocolos de avaliação parece ser determinante na 

avaliação subjetiva da prestação de serviços, assim como a comunicação com o staff é 

essencial para o funcionamento do SAD. Porém, demonstrou que a formação da avaliação 

é algo que não é universal no Serviços de apoio Domiciliário em Portugal o que é um 

dado que vem confirmar a necessidade de introduzir a avaliação geriátrica abrangente. 

Esta fornece orientação no planeamento dos cuidados aos pacientes idosos (Chen & 

Steinman, 2016), e paralelamente pode reduzir o custo dos cuidados de saúde, o 

reconhecimento e tratamento precoce das síndromes geriátricas (Scanlan, 2005) e 

melhoria da sobrevida e da qualidade de vida dos idosos. Outro aspeto que sugere é a 

introdução na comunidade de visitas domiciliárias preventivas e multidimensionais de 

maneira a aumentar a identificação e a consciência dos problemas permite melhorar o 

plano de cuidados e a intervenção realizada. A existência da monitorização de avaliação 

geriátrica aumenta a relação da congruência entre os serviços e o perfil dos idosos. Assim, 

o que se sugere às instituições é que quanto mais recursos e mais financiamento mais 

serviços são possíveis de desenvolver. 

Outro indicador inovador que este estudo trouxe é que identificou uma fraca ligação com 

indicadores de qualidade ao financiamento realizado por parte dos utentes (mas não com 

o financiamento por parte do Estado). O significado disto é que as instituições que tentam 

maximizar o financiamento por parte dos utentes podem ter maior propensão sobretudo a 

ter disponibilidade de maior número de serviços. A forma de financiamento em Portugal 

deste tipo de serviços é diferente em Portugal que no resto dos países europeus, e este 

resultado não é surpreendente. Em Portugal, as instituições que tem a capacidade escolher 

os utentes, tem também mais capacidade de escolha dos utentes 



108  

com mais capacidade financeira e consequentemente tem mais recursos para desenvolver 

mais serviços. Apesar disso a ligação estatística é muito ténue, e esta afirmação tem 

sobretudo uma formulação de hipóteses. A análise destas variáveis permitiu para a prática 

profissional que a sugestão deixada é a de desenvolver uma avaliação mais sistematizada 

e profunda, que pode começar por incluir daí a necessidade de se propor na comunidade 

visitas ao domicílio preventivas e de caráter multidimensional (Huss et al., 2008), e 

constituir um cuidado de saúde primário relevante (Chen & Steinman, 2016). 

Neste estudo, o quadro conceptual escolhido a implementar um modelo democrático de 

Serviço de Apoio Domiciliário. Chegamos à conclusão de que o primeiro aspeto, de que 

a avaliação da prestação de cuidados, deve ter em conta o focus do paciente e do pessoal 

envolvido, o conhecimento e o processo das ferramentas utilizadas no SAD (Donoghue 

and Castle, 2009). O segundo aspeto é que a transmissão da mensagem durante o processo 

de prestação de cuidados deve passar por todos os elementos da equipa envolvidos, em 

concreto os agentes de ação direta ou a figura de “nursing home caregivers” na 

formulação dos planos de cuidados e a sua articulação com a saúde. (Donoghue and 

Castle, 2009). O terceiro aspeto é que o papel de destaque atribuído à figura de gestor de 

caso, que tem com função perceber quais são as características pessoais das pessoas idosas 

e as características facilitadoras existentes durante o processo de prestação de cuidados, 

permite um aumento do retorno da satisfação das pessoas idosas aos cuidadores formais 

durante a prestação de cuidados. 

E por isso, há necessidade de haver maior rentabilização de recursos humanos e o seu 

envolvimento na comunidade e a abertura internamente a novos canais de comunicação 

promoverão uma maior eficiência das receitas/despesas do SAD (Elkan et al., 2001) e 

uma melhor avaliação (real e multidimensional) do SAD levando à melhoria da qualidade 

dos mesmos (Donoghue and Castle, 2009). Ao nível do funcionamento o modelo de 

liderança existente numa instituição exerce uma dupla influência. A primeira é no 

controlo do funcionamento da dinâmica do dia-a-dia da instituição, e em segundo lugar, 

permite definir os indicadores de qualidade, levando tal como já foi referido 

anteriormente, a uma melhoria da prestação de cuidados do SAD realizada. 

A aplicação destes aspetos na prática do funcionamento do SAD indica uma gestão da 

qualidade que coloca em prática os princípios que o estilo de liderança democrática 

promove. Ou seja, a exigência de uma rápida e flexível resposta aos desejos emergentes 

do paciente que se vai analisando, através de indicadores de qualidade e à capacidade 
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das IPSS analisarem os seus sistemas de funcionamento (Chesteen, Helgheim, Randall, 

Wardell, 2004). 

Estando, assim desta forma, a adoptar um processo de qualidade na prestação do cuidado 

que implica um modelo de liderança de NHA. Isto é, um modelo de liderança que tem 

como principal figura o – Nursing Home Administrator – o administrador do serviço de 

apoio domiciliário. Este modelo revela que estamos a ir ao encontro de um modelo de 

liderança organizacional que inspira e motiva toda a equipa a contribuir e a melhorar, 

usando uma metáfora que é o “motorista da qualidade” e que fomenta a prestação de 

serviços orientada e focada por objectivos de intervenção de acordo com os perfis/níveis 

de cuidados e histórias de vida de cada pessoa idosa a quem se dirige o SAD (Kontos, et 

al., 2009; Dellefield, 2006). 

Por fim, o quarto estudo aplicou uma ferramenta que permite a articulação entre os 

serviços e a família. Desenvolve uma solução de financiamento baseada na filosofia 

casemix para atendimento ao domicílio através da criação de perfis de clientes (Sinn, et 

al., 2017, Parsons, et al., 2018). Este sistema facilita a resposta às necessidades dos idosos 

e torna o SAD mais eficiente porque introduz uma relação entre o perfil do idoso e de 

cuidado e facilita a abertura a novos sistemas de financiamento. Outro aspeto relevante 

deste estudo traz a necessidade dos financiamentos das comparticipações têm de ser 

maiores, porque os custos com a população dependente serão maiores e a população 

independente apesar de contrabalançar estes custos acrescidos, também necessitará de ver 

as suas necessidades atendidas de forma cada vez mais específica (Silva., Santos, Mota, 

& Martin, 2014). 

São sugeridas alterações ao nível do funcionamento e financiamento do serviço de apoio 

domiciliário de forma global e integrada, tendo em conta as necessidades individuais dos 

idosos e o perfil definido. Sugere-se, portanto um serviço de apoio domiciliário com 

novas formas de financiamento, com o recurso a novas formas de avaliação a 

implementar, novos serviços como os serviços de deteção precoce e planos de cuidados 

por áreas de atuação. 

O estudo refletiu sobre a importância da introdução dos critérios de elegibilidade. Trouxe 

à realidade portuguesa a introdução de experiências, como a existência de equipas 

exteriores que avaliam, monitorizaram o funcionamento e financiamento do SAD e são 

uma mais valia para estabelecer uma relação entre necessidades e critérios/áreas de 

funcionamento no SAD (Cigolle et al 2005; Spector e Kemper, 1994). 
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Isto irá introduzir os critérios de elegibilidade e dar espaço ao nível do plano de cuidados 

que fomentem o acesso aos serviços de saúde e a uma articulação com parcerias externas 

ao SAD com o recurso a serviços de reabilitação física para as pessoas frágeis. Ao nível 

da gestão de dados do SAD das IPSS fez uma proposta de passar por uniformizar os 

critérios de exclusão e inclusão de acesso ao SAD, os tão importantes critérios de 

elegibilidade, isto é, criar um conjunto de regras e procedimentos de uniformização em 

relação aos comportamentos de gestão que melhorem a qualidade da prestação dos 

serviços realizados; de assegurar planos de cuidados individualizados e há pouco 

envolvimento dos utentes e famílias na prestação de cuidados; de implementar de uma 

avaliação multidimensional completa levando ao desenvolvimento de um plano de 

cuidados coordenado e integrado; de implementar um sistema de classificação que vai 

integrar as atividades de vida diária e instrumentais (capacidade e desempenho na 

preparação de refeições, execução de tarefas domésticas), porque são atividades 

essenciais para a avaliação da pessoa poder ou não se manter em casa. 

Outra implicação que a definição dos perfis permitiu foi de identificar outras 

problemáticas associadas ao idoso, como a necessidade de implementar instrumentos de 

avaliação para o aparecimento de quadros demenciais e problemas comportamentais da 

população que recorre ao SAD. 

Por fim, trouxe como consequência a introdução de novos de instrumentos de avaliação 

(Hirdes et al. 1999; Glenny & Stolee, 2009), pela análise de intensidade de cuidado, 

através da classificação por graus de gravidade, por sistemas de deteção precoce 

(Guidelines Group New Zealand, 2003) e introdução de novos serviços de apoio 

domiciliário prestados (Pynoos e Nishita, 2003), como a criação de planos de cuidados, 

por áreas de intervenção que constituem uma mais-valia o SAD mais rentável, eficaz 

próximo das pessoas que o procuram (Rodriguez e Sánchez, 2000). 

 
Perspetivas futuras 

 
 

Numa investigação futura existem muitas melhorias e alterações a realizar, sobretudo a 

implementação de novas perspetivas de investigação. É da nossa opinião que esta tese 

deve ser vista como uma “porta de entrada” para uma variedade de estudos que, nesta 

área, procurem investigar e ampliar a base de conhecimento, através da utilização de 

outras situações ou através de outras metodologias de investigação científica. 
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É ainda de todo o interesse, em novas oportunidades, em termos de intervenção social 

através dos perfis definidos e do modelo proposto, operacionalizar a criação de um plano 

de cuidados por perfis encontrados em que se possa integrar, por exemplo, Para estes 

idosos terá de haver a introdução de sistemas de deteção precoce que permitam de forma 

antecipada as necessidades das pessoas idosas. Este sistema terá como principal objetivo 

definir as necessidades por áreas de atuação: psicológicas, segurança, emocionais de 

acordo com fatores de risco para se realizar uma triagem, uma avaliação proactiva e criar 

domínios e dimensões de análise (Guidelines Group New Zealand, 2003). A influência 

que o plano de cuidados tem na vida das pessoas idosas, a capacitação por parte dos 

técnicos em relação à pessoa idosa dentro do contexto de saúde e social; o envolvimento 

e participação de todos os agentes de intervenção é fundamental, mas ainda não é 

suficiente se não orientarmos os profissionais do planeamento e descrição das tarefas que 

estes têm de fazer de acordo com as necessidades das pessoas que recorrem ao SAD. 

Como principais recomendações para a provisão de intervenção ao nível das respostas 

sociais com o SAD sugerimos, num próximo trabalho académico, a criação de um plano 

de cuidados de antecedência é um meio para a pessoas com capacidade de decisão 

decidirem e verem escritas em papel as suas preferências para o seu cuidado; é um  alerta 

para dificuldades sentidas na aplicação dos planos de cuidados na melhoria da qualidade 

dos serviços, criar uma política comum da prestação dos mesmos e um sistema planeado 

que põe em prática um conjunto de modelos aplicados e testados, trabalhem os recursos 

humanos e gestão no diário funcionamento da dinâmica das IPSS. Isto vai ao encontro do 

que é defendido no Model Care Planning Process –Overview de 2016 que define o plano 

de cuidados como sendo um documento interativo continuamente ajustado com o 

paciente à medida que mais informações se vão tornando disponíveis, por exemplo, 

através de acompanhamento de pacientes ou avaliações feitas por outros profissionais de 

saúde. Observa-se que é um processo completo de planeamento de cuidados também 

inclui atividades de gestão de planos de cuidados, como apoiar o paciente a alcançar seus 

objetivos de autogestão ou coordenar o atendimento de pacientes mais complexos. Tem 

um papel preponderante no levantamento de necessidades e impacto na qualidade global 

do serviço prestado e nos cuidados prestados, pois também ocorre uma perceção das 

características dos idosos com forte grau de dependência. Outra vantagem da criação do 

plano de cuidados é que se apostarmos num SAD que resulta do reconhecimento dos 

cuidadores como grupo de 
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pares na prestação de cuidados, os utilizadores de SAD tem mais acesso aos cuidados de 

saúde, serviços de comunidade do que se estivessem no hospital. Este pode ser um outro 

tema a ser analisado. Neste tema também se pode trabalhar orientações indicadas aos 

profissionais que prestam o apoio informal, com a introdução dum plano de formação 

para os mesmos. Assim, estar-se-á a fomentar um SAD em que há a participação da 

família, dos profissionais de saúde e onde também se pode recorrer a novos instrumentos 

e métodos de avaliação. Como por exemplo, para o perfil de idosos dependentes com 

habilidades cognitivas reduzidas poder-se-ão investir terapêuticas não farmacológicas, 

como por exemplo as sessões psicoeducativas entre outras estratégias de intervenção que 

tem demonstrado bastante sucesso no seu meio de atuação. 

Ainda ao nível de novas metodologias de investigação poderá vir-se a trabalhar numa 

próxima tese a realização de metodologias qualitativas em conjunto com as metodologias 

quantitativas. São disso exemplo, aplicar entrevistas semiestruturadas aos diretores 

técnicos e aos auxiliares de ação direta das instituições para realizar um levantamento de 

necessidades junto destes agentes de intervenção, criando um focus group. Numa segunda 

fase, com os resultados obtidos através de um Painel Delphi, poder-se-ão ouvir a opinião 

de especialistas nacionais e internacionais para indicarem mudanças, ao nível do 

funcionamento e financiamento e assim criar um plano de cuidados de SAD inovador. 

 
Limitações 

 
As limitações desta tese centram-se, principalmente, a existência de missings na resposta 

aos inquéritos aplicados no 3º e 4º estudo. Apesar da aplicação de um pré-teste houve 

alguma dificuldade no preenchimento do inquérito por parte dos idosos. 

A nossa experiência indicou-nos, também, para a importância de numa próxima tese 

alargar o número de instituições, pois isso permitirá obter resultados mais diferenciados 

e a relação entre as variáveis, em comparação com outras investigações que envolveram 

amostras maiores, poderia ter outro impacto para a tese, pois não houve possibilidade de 

realizar determinadas comparações. 

Com um número maior de indivíduos a participar no estudo iria permitir-nos inserir outras 

variáveis que podiam ser incluídas nos estudos realizados, o que nos permitiria a 

existência de um grupo de controlo para se realizarem outras comparações que não foram 

realizadas nesta tese poderá ser uma opção em outros estudos. 
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Uma outra limitação prendeu-se na falta de disponibilidade de todas as instituições do 

distrito contactadas para falar sobre o tema, o que se tem a haver essencialmente com a 

questão de ser um assunto novo e pelas pessoas terem alguma dificuldade em discuti-lo. 

Esta dificuldade justifica-se pela sua falta de conhecimento ou eventual receio de perder 

utentes para outras instituições. As que participaram demonstraram bastante 

receptividade, desde o início da investigação, mas temos consciência que algumas 

questões não foram tão fáceis de responder. 

Outra limitação ainda se relacionou com a falta de tempo laboral da investigadora que se 

encontra a trabalhar e que não conseguiu aplicar entrevistas aos diretores técnicos e 

realizar um Painel Delphi. A implementação desta metodologia qualitativa teria 

permitido a compreensão dos processos que contribuem para os sucessos e fraquezas da 

intervenção existente e aprofundar ao nível das relações sociais numa visão mais 

integradora do fenómeno, tendo consciência que foi também uma limitação encontrada, 

mas deixada em aberto para uma futura investigação. 
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ANEXO 1 

 

Guião de Entrevista 

 

Boa tarde, o meu nome é Joana Barbosa e esta entrevista enquadrou-se no Mestrado em Gerontologia 

Social Aplicada (Universidade Católica Portuguesa – Braga), tem como tema geral analisar o papel do 

Serviço de Apoio Domiciliário na sua vida quotidiana. 

Durante a entrevista, gostaria de discutir os seguintes tópicos: pessoa idosa e história; dados biográficos 

da pessoa idosa entrevistada; admissão no SAD (situação/justificação); contexto familiar e social; 

Atividades da Vida Diária e Atividades Instrumentais – necessidades face às Respostas do SAD – 

Dinâmicas. Numa 2ª parte da entrevista serão aplicadas duas escalas uma denominada Escala de Katz e 

outra Escala de APGAR Familiar também para o levantamento de algumas informações para o estudo. 

Assim, esta entrevista tem um carácter confidencial e será apenas utilizada para fins académicos. 

Agradeço desde já a sua colaboração. 
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Dados 

Biográficos 

 
- Idade; Habilitações literárias; Profissão(ões); Estado civil: 

- Contexto familiar (filhos, residência urbana ou rural, regularidade de contacto); Quem o apoia em 

caso de necessidade/urgência; Quem vive em casa com o idoso; Contexto geográfico - meio rural 

versus urbano 

- Grau de dependência: dependente, semi-dependente, independente (escala de Katz) 

 

A pessoa 

idosa e a sua 

história de 

vida 

 

 
Admissão no SAD 

(situação/justificação) 

 
Contexto Familiar e Social 

 
AVD e AIVD – Necessidades - 

face às Respostas do SAD - 

Dinâmicas 

 
- Pode-me 

falar um 

pouco de  si? É 

natural de cá? 

- Constituiu 

família ou 

viveu sempre 

só? 

- Em que 

trabalhou 

durante a sua 

vida? 

 
- Quando e por que razão 

procurou o Serviço de Apoio 

Domiciliário? 

- Quem aconselhou? Foi 

iniciativa própria, etc.? 

-Como      decorreu o 

processo? 

 
- Onde vive a sua família? 

Quem vive consigo? 

-Tem algum(ns) 

familiar(es)/amigo(es) que 

passa por aqui regularmente 

(quantas vezes por 

semana/por mês)? 

- Costuma sair (compras, 

café, visitar amigos, família, 

saídas extraordinárias, ir à 

missa…)? 

- Quem chama (para além do 

SAD) no caso de haver 

alguma urgência? 

 

- Há quanto tempo recebe a 

resposta? Quem é que costuma vir 

cá? Com que frequência? 

- Quais são as atividades da vida 

diária (alimentar-se, tomar banho, 

vestir-se, cuidar-se, mobilizar-se, 

manter controle dos esfíncteres) que 

tem mais dificuldade em realizar? 

- Como é que o Serviço de Apoio 

Domiciliário ajuda na realização 

destas tarefas? Como é que o ajudou 

a melhorar a sua qualidade de vida? 

- Quais as atividades da vida diária 

instrumentais (preparar refeições, 

fazer compras, cuidar da casa, 

utilizar transportes, telefonar, 

administrar a gestão doméstica, 

tomar os medicamentos) que tem 

mais dificuldade em realizar? 

- Como é que o Serviço de Apoio 

Domiciliário ajuda na realização 

destas tarefas? Como é que o ajudou 

a melhorar a sua qualidade de vida? 

- Na sua opinião, o Serviço de 

Apoio Domiciliário poderia  ser mais 

completo se incluísse outros 

serviços? Como por exemplo, na 

área da saúde, da teleassistência, 

assuntos administrativos (ir ao 

banco, tratar dos impostos, ir à 

farmácia, etc). 

 


