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resumo 
 
 

Este trabalho surgiu da necessidade de conhecer melhor a realidade das 
instituições particulares de solidariedade social e tentar identificar possíveis 
caminhos e ferramentas estratégicas para fazer face a desafios actuais.  
Um dos objectivos do estudo é identificar eventuais barreiras e oportunidades 
à introdução de um novo paradigma em instituições da área social e da saúde, 
nomeadamente a criação de redes para a prestação de cuidados integrados a 
utentes com necessidades múltiplas e complexas, que implicam a intervenção 
de vários profissionais e instituições. De facto, a diferença está na necessidade 
de integrar duas dimensões indissociáveis, a da saúde e a do apoio social, 
bem como de rever o paradigma da abordagem curativa dos serviços de saúde 
e das formas mais tradicionais de apoio social. 
Com a abordagem dos cuidados integrados pretende-se garantir a 
continuidade na prestação de cuidados, incrementar o grau de satisfação dos 
utentes e aumentar a eficácia e a eficiência dos sistemas social e de saúde.  
Dada a necessidade de suportar o trabalho colaborativo subjacente aos 
cuidados integrados, considerou-se fundamental avaliar o nível tecnológico 
das instituições e explorar as barreiras e os facilitadores à introdução e uso de 
tecnologia. 
Numa primeira fase do estudo, procedeu-se a uma revisão da literatura e, 
paralelamente, foram conduzidas quatro entrevistas junto de profissionais em 
áreas-chave, de modo a traçar as linhas fundamentais que vieram a guiar a 
investigação. 
Posteriormente, o estudo prosseguiu com uma abordagem a sete instituições 
do distrito de Aveiro, mais concretamente instituições particulares de 
solidariedade social, uma vez que é na área social que existe menos 
investigação e é também aqui que se supõe existir um maior atraso em termos 
tecnológicos. Abordaram-se dezasseis profissionais, maioritariamente pessoal 
técnico do serviço social. Como instrumento de recolha de informação, 
recorreu-se a entrevistas semi-estruturadas, abordagem que se justifica pela 
escassa informação existente, o que confere a este estudo um carácter 
eminentemente exploratório. A opção metodológica recaiu sobre o desenho de 
casos múltiplos. 
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Abstract 
 

The main goal of this research is to acknowledge the reality of the social 
institutions in the district of Aveiro, and try to identify trends and strategic tools 
to face actual challenges.  
One aim of this study is to search for eventual inhibitors and motivators to the 
introduction of a new paradigm in organizations involved in providing social and 
health care, concretely the integrated care concept. This model emerged to 
improve effectiveness and efficiency in the social and health care system, the 
continuity of care and the user’s satisfaction particularly those with multiple 
needs, like the old or the disabled, which care encompass complex interactions 
of many professionals and organizations. Another purpose of this research is to 
evaluate the degree of technological development and find eventual factors 
that promote and limit the adoption and use of technology in social care 
institutions, which appear to be in an early stage in this matter. This is 
particularly relevant as the information and communication technology is 
believed to play an important role in the support of collaborative work.  
In this research the chosen method was the multiple case-studies design. First, 
to structure the subsequent research, significant literature was revised and four
pilot interviews were conducted along with key professionals. Then, sixteen 
professionals in seven different non-profit social institutions in Aveiro were 
submitted to semi-structured interviews. This study can be classified as 
eminently exploratory, as the information available in its beginning is clearly 
insufficient. 
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 Introdução 

 

O mundo está a envelhecer. Do ponto de vista sociológico, este facto resulta em desafios 

incontestáveis. Espera-se que, até 2020, 25% da população mundial esteja a viver na 

Europa e que o número de pessoas com 80 anos e mais duplique. Esta tendência tem 

várias implicações, nomeadamente, o aumento do número de pessoas mais velhas em 

termos absolutos, um crescente número de idosos com mais idade e menores 

probabilidades de poderem ficar ao cuidado da família, em parte como resultado do 

facto de o número de mulheres que trabalha estar a aumentar e de uma menor 

capacidade de financiamento público dos serviços sociais e de saúde. 

Estudos realizados pela Organização das Nações Unidas (ONU, 2003) apontam para as 

seguintes estimativas demográficas mundiais:  

• Hoje, uma em cada dez pessoas tem mais de 60 anos de idade e em 2050, uma 

em cada cinco pessoas terá mais de 60 anos; 

• O segmento da população com um crescimento mais rápido é o da população 

mais idosa, que são as pessoas com mais de 80 anos de idade; 

• O número de pessoas com mais de 100 anos crescerá de 145.000 em 1999 para 

2,2 milhões em 2050; 

• Há uma maioria feminina no segmento dos idosos (55%) e, dos mais velhos, 65% 

são mulheres, com menores rendimentos e estando em grande parte a viver 

sozinha; 
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• A maior parte da população idosa mundial (51%) vive em zonas urbanas e em 

2025 espera-se que esta percentagem aumente para os 62%, embora com 

diferenças entre os países mais e menos desenvolvidos; 

• Nos países desenvolvidos, 74% dos idosos habitam em áreas urbanas, enquanto 

que nos países menos desenvolvidos, ainda predominantemente rurais, 37% dos 

idosos habitam nas zonas urbanas; 

• A consequência do impacto do envelhecimento da população é visível no 

agravamento do índice de dependência total, ou seja, na relação entre a 

população jovem e idosa e a população em idade activa, definida 

habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades 

compreendidas entre os 0 e os 14 anos conjuntamente com as pessoas com 65 ou 

mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 

anos (Índice de Dependência Total = ((Índice Dependência Jovens + Índice 

Dependência Idosos) / População dos 15-64 anos)*100). 

Importa recordar que a “população activa é o conjunto de indivíduos com idade mínima 

especificada que, no período de referência, constituem a mão-de-obra disponível para a 

produção de bens e serviços que entram no circuito económico (empregados e 

desempregados) ” (INE, 2005a). A diminuição da percentagem de população activa 

pode implicar um agravamento da situação financeira dos países e o consequente 

aumento da carga financeira sobre a população activa. 

Os progressos na saúde contribuíram para um aumento de 30 anos na esperança média 

de vida das pessoas ao longo do século XX. A população idosa (≥65 anos) residente em 

Portugal representa 16,8% do total da população residente em 2003, verificando-se um 

maior envelhecimento do interior face ao litoral. A população jovem (≤14 anos) 

representa 15,7% do total da população residente em 2003 (INE, 2005b). A esperança 

média de vida em Portugal é de 80,3 anos para as mulheres e de 73,5 anos para os 

homens, com as famílias unipessoais, principalmente as famílias unipessoais de mulheres, 

a registar um aumento nos últimos anos (Ministério da Saúde, 2004). 

A estas estimativas associam-se outros aspectos do foro sócio-demográfico, como o 

aumento do número de divórcios, a crescente mobilidade das pessoas mais jovens e o 

progressivo aumento da esperança de vida das pessoas, com uma incidência grande de 

incapacitados, o que parece estar a exercer uma pressão forte sobre a oferta de serviços 

capazes de dar resposta a estes desafios (Hébert, Durand, Dubuc, Tourigny & the PRISMA 

Group, 2003).  

Este quadro traduz-se em incontestáveis desafios para os governos e as sociedades e 

particularmente para os sistemas sociais e de saúde, relativamente, não só à garantia de 
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acessibilidade e qualidade na prestação de cuidados, mas também à sustentabilidade 

dos próprios sistemas. A pretensão é que o aumento da esperança de vida à nascença 

seja acompanhado por um aumento da esperança de vida “com mais qualidade”. 

Existe hoje uma diversidade de serviços e profissionais, sociais e de saúde, que procuram 

responder às necessidades das pessoas, mas de um modo tão disperso e 

compartimentado que compromete a acessibilidade e a eficiência dos serviços. Existem 

múltiplas “portas de entrada”, um uso ineficiente de recursos caros, listas de espera 

inaceitáveis e uma desadequada e insuficiente transmissão de informação. De facto, as 

instituições sociais e de saúde estão entre os organismos mais complexos e 

interdependentes da sociedade, mas têm-se mantido separados, contribuindo para isso 

factores como a sujeição a diferentes regras e jurisdições, regulamentações por vezes 

contraditórias e a existência de culturas institucionais e profissionais diversas, bem como 

diferentes linguagem, papéis e abordagens na prestação de cuidados (Kodner & 

Spreeuwenberg, 2002). 

Face aos novos desafios, são de esperar reacções das partes mais directamente 

envolvidas e com responsabilidade nestas questões, nomeadamente os sistemas social e 

de saúde sob a alçada do Estado e respectivos profissionais. Sendo os recursos escassos e 

a procura de serviços crescente, é fundamental assegurar que esses serviços vão de 

encontro às necessidades das pessoas, sem duplicações e da forma mais eficiente 

possível. Exige-se também da própria sociedade uma mudança das mentalidades e das 

atitudes face ao envelhecimento, aceitando que as pessoas idosas, activas e 

autónomas, podem ser um recurso importante para as suas famílias, comunidades e 

economia (Ministério da Saúde, 2004). 

Uma vez que as pessoas em situação de dependência, transitória ou instalada, requerem 

respostas sociais e de saúde, acredita-se que a abordagem mais correcta será a de uma 

maior integração dos cuidados. Por isso, considerou-se pertinente explorar o modelo dos 

cuidados integrados como eventual resposta aos desafios actuais. A revisão do 

paradigma da abordagem curativa da saúde e do modo tradicional de apoio social 

parece uma exigência. Os internamentos evitáveis geram desperdícios de recursos, 

fomentam dependências e conduzem ao esgotamento das famílias, que não encontram 

apoio suficiente nos serviços de proximidade e domiciliários actualmente existentes 

(Ministério da Saúde, 2004). 

Com este trabalho pretende-se efectuar um levantamento dos conceitos e das 

ferramentas estratégicas inerentes ao modelo de cuidados integrados actualmente em 

discussão e aplicação nesta área, nomeadamente na Europa, e conhecer a realidade 
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nacional, no caso, do distrito de Aveiro e particularmente das instituições particulares de 

solidariedade social.  

A investigação de campo pretendeu identificar eventuais barreiras e oportunidades à 

introdução dos novos paradigmas em instituições prestadoras de cuidados. 

Posteriormente, e dada a relevância da tecnologia neste processo de mudança, 

considerou-se fundamental avaliar o nível tecnológico das instituições, no caso de 

instituições particulares de solidariedade social e explorar eventuais barreiras e 

facilitadores à sua adopção e uso. 

Relativamente à metodologia de investigação utilizada nesta pesquisa, a escolha recaiu 

sobre o desenho de casos múltiplos, com uma estrutura que abrangeu a problemática, 

os métodos da exploração do problema, os resultados e as respectivas conclusões. O 

modelo de análise foi construído com base numa revisão bibliográfica sobre o tema e em 

quatro entrevistas a pessoas-chave, resultando daí um conjunto de variáveis, validadas 

posteriormente no trabalho de campo, que consistiu em dezasseis entrevistas levadas a 

cabo em sete instituições particulares de solidariedade social.  

Relativamente à estrutura desta dissertação, na introdução foca-se a problemática que 

está na origem deste trabalho e faz-se uma descrição breve do estudo. No capítulo 1, 

abordam-se as estruturas de apoio social e de saúde actuais, introduz-se o conceito de 

cuidados integrados e discute-se a problemática dos idosos, que constituirá um desafio 

particularmente relevante a médio e longo prazo. No capítulo 2, dá-se a conhecer a 

realidade europeia no que toca aos cuidados integrados, bem como as ferramentas 

estratégicas já em aplicação. O capítulo 3 trata de eventuais condicionalismos à 

mudança do paradigma nas instituições e o capítulo 4 é orientado para a tecnologia, 

mais concretamente para o seu papel nos cuidados integrados e para as barreiras e 

facilitadores à sua introdução nas instituições particulares de solidariedade social. No 

capítulo 5 é descrita a metodologia de investigação e no capítulo 6 são apresentados os 

resultados do estudo. O capítulo 7 corresponde à conclusão, com a respectiva avaliação 

dos resultados, as limitações do estudo e as sugestões para investigação futura. 
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Capítulo 1 
Novos paradigmas na prestação de cuidados 

 

Ao longo deste trabalho, o enfoque será colocado nas instituições particulares de 

solidariedade social, que têm assumido a responsabilidade pela prestação de cuidados 

a utentes que exigem, cada vez mais, novas abordagens. Começar-se-á por estudar o 

modo de funcionamento destas estruturas de apoio em Portugal e por discutir o conceito 

de cuidados integrados, apresentado actualmente como um novo paradigma na 

prestação de cuidados. A problemática dos idosos será abordada como um exemplo a 

exigir especial atenção em futuros modelos de actuação. 

 

1.1 A estrutura actual de apoio social e a relação público-privado  

É assumido na Europa, desde há muito, que a cada patamar de crescimento económico 

deve corresponder um patamar de protecção social e que, por sua vez, este constitui a 

base de um novo patamar de crescimento económico. É o contrato social do “estado 

do bem-estar”. 

No caso particular da saúde, isto traduziu-se na obrigatoriedade de uma contribuição a 

partir dos rendimentos do trabalho, que permitisse financiar o acesso aos cuidados 

médicos. O “seguro-doença” foi implementado inicialmente na Alemanha de Bismarck 

(1883), depois no Reino Unido (1911) e, posteriormente, estendido a países do Sul da 

Europa, como Portugal, Espanha, Itália e Grécia, nos anos 30 e 40 do último século. No 

entanto, foi necessário, no caso de países com níveis de desenvolvimento mais baixos, 

para além do mecanismo de financiamento acima referido, organizar um sistema 

prestador de cuidados médicos. Surgiram, assim, em Portugal, os postos médico-sociais 

da Previdência. 
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No início da década de 40, no Reino Unido, Beveridge defendeu que o contrato 

bismarckiano tinha limitações, pelo facto de a protecção resultar apenas das 

contribuições dos rendimentos do trabalho. A sua proposta foi no sentido de que os 

serviços de saúde fossem financiados a partir da totalidade da riqueza do país e não só a 

partir  das contribuições provenientes dos rendimentos do trabalho. Foi deste modo que 

nasceu o financiamento da saúde a partir do “orçamento geral do Estado” (Observatório 

Português dos Sistemas de Saúde, 2003). 

Relativamente ao sistema social, e concretamente o sistema social português, existem 

serviços com administração directa do Estado e instituições de segurança social, que são 

definidas como pessoas colectivas de direito público, sujeitas à tutela do governo, sendo 

a sua acção coordenada pelos referidos serviços da administração directa do Estado. As 

principais fontes de financiamento são as contribuições dos trabalhadores e entidades 

empregadoras e as transferências do Estado. Relativamente às instituições particulares de 

solidariedade social, sem fins lucrativos, o Estado, reconhecendo o seu valor, exerce 

também em relação a elas uma acção tutelar, com poderes de fiscalização. 

No ano 2000 foi publicada a Lei nº 17/2000, de 8 de Agosto, que aprovou as bases gerais 

do sistema de solidariedade e de segurança social e que revogou a Lei nº 28/84, de 14 

de Agosto, introduzindo dois princípios fundamentais (Maia, 1997): 

• O princípio de subsidiariedade social, que assenta no reconhecimento do papel 

das pessoas e das famílias, bem como no incentivo e promoção das iniciativas 

locais, voluntárias, privadas e mutualistas de protecção social; 

• O princípio da coesão geracional, que implica um ajustado equilíbrio e equidade 

geracional na assunção das responsabilidades do sistema. 

Na sua composição, o sistema abrange o Sistema Público de Segurança Social e o 

Sistema de Acção Social. O Sistema Público de Segurança Social visa garantir aos 

respectivos beneficiários o direito a determinados rendimentos, traduzidos em prestações 

sociais, exigíveis administrativa e judicialmente. O Sistema de Acção Social, constituído 

por instituições públicas, designadamente pelas autarquias e pelas instituições 

particulares sem fins lucrativos, tem como objectivos fundamentais a prevenção e 

reparação de situações de carência e de desigualdade sócio-económica, de 

dependência, de disfunção, exclusão ou vulnerabilidade social, bem como a integração 

e promoção comunitária das pessoas e o desenvolvimento das respectivas capacidades. 

Se, no passado, a responsabilidade da protecção social pertencia ao Estado, a 

tendência actual é de dividir responsabilidades com outras entidades e, em Portugal, isto 

é mais evidente na área da solidariedade social (Hespanha, 2000). 
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Existem três ideias-chave que não podem ser dissociadas das iniciativas de protecção 

social por parte da sociedade civil e do Estado (Hespanha, 2000): 

• O conservadorismo corporativista na organização das iniciativas de protecção 

social, quer sejam privadas ou públicas; 

• A incapacidade do Estado em dar resposta a todas as necessidades de 

protecção social, contando desde sempre com a complementaridade das 

iniciativas privadas; 

• A diversidade de formas que as várias iniciativas assumem, devido aos interesses e 

princípios que seguem.  

Segundo a definição do decreto-lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro (Estatuto das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social), “são instituições particulares de 

solidariedade social as constituídas, sem finalidade lucrativa, por iniciativa de particulares, 

com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de 

justiça entre os indivíduos e desde que não sejam administradas pelo Estado ou por um 

corpo autárquico, para prosseguir, entre outros, os seguintes objectivos, mediante a 

concessão de bens e prestação de serviços: 

• Apoio a crianças e jovens; 

• Apoio à família; 

• Apoio à integração social e comunitária; 

• Protecção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta 

ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho; 

• Promoção e protecção da saúde, nomeadamente através da prestação de 

cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação; 

• Educação e formação profissional dos cidadãos; 

• Resolução dos problemas habitacionais das populações”. 

O Estado, ao reconhecer uma organização como uma instituição particular de 

solidariedade social está, por um lado, a exigir que aquela contribua para a protecção 

social dos cidadãos e, por outro lado, a garantir-lhe acesso a financiamentos públicos, 

através de acordos de cooperação. 

O aumento do número de iniciativas por parte da sociedade civil deve-se à diminuição 

do apoio familiar antes existente, assim como à diminuição do papel da Igreja na vida 

das pessoas. Como consequência, o Estado vê aumentada a necessidade de bens e 

serviços de protecção social e vê nas instituições particulares de solidariedade social um 

parceiro fundamental na produção desses bens e serviços.  
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O decreto-lei n.º 119/83 vem também alargar o âmbito de trabalho das instituições 

particulares de solidariedade social já que, com este diploma, a sua actuação se 

estende aos sectores da saúde, educação, formação profissional e habitação. 

As instituições particulares de solidariedade social têm uma identidade jurídica própria e 

são autónomas relativamente ao Estado, apesar de estarem a ele muito ligadas. As 

instituições particulares de solidariedade social podem ter várias finalidades, assumindo 

formas diferentes e actuando em diferentes áreas: 

• Acção social (associações de solidariedade social, fundações e misericórdias); 

• Saúde (associações de solidariedade social). 

São associações de solidariedade social as que trabalham nas áreas da solidariedade 

social, saúde, educação, formação profissional ou habitação social. O património destas 

associações é normalmente cedido pelos associados, seja em bens materiais, seja em 

recursos humanos. As fundações (organizações religiosas, como os centros paroquiais, 

Caritas diocesanas e outras organizações humanitárias ou socio-caritativas, como por 

exemplo, a Assistência Médica Internacional) têm os mesmos objectivos que as 

associações de solidariedade social, mas o seu património é herdado, ou seja, são 

heranças dos seus fundadores. 

A relação entre as instituições particulares de solidariedade social e o Estado está 

definida pelo decreto-lei n.º 519-G2/79. Existem cinco ideias centrais que ajudam a definir 

esta relação: 

• Liberdade de associação – as instituições têm liberdade de escolha para a área 

de actuação, formas de organização e, em caso de crise interna, o Estado não 

intervém; 

• Responsabilidade social – os interesses e direitos dos beneficiários devem 

sobrepor-se aos dos associados, fundadores e da própria instituição; 

• Cooperação inter-institucional – permitindo uma optimização dos recursos 

existentes; 

• Integração no sistema de segurança social – a inserção no sistema da segurança 

social evita a discriminação dos beneficiários por motivos religiosos, ideológicos, 

políticos ou raciais; 

• Reconhecimento do carácter privado – a vontade dos fundadores ou doadores 

deve ser respeitada e a instituição deve utilizar os apoios estatais como reforço 

dos seus recursos. 

A cooperação entre o Estado e as instituições faz-se através de acordos de cooperação, 

acordos de gestão e apoios financeiros para a realização de obras de construção, 

conservação ou remodelação dos equipamentos sociais. Estes acordos procuram 
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estabelecer uma relação de reconhecimento, por parte do Estado, do contributo dado 

pelas instituições na realização de actividades e prestação de serviços no âmbito da 

Acção Social. Por um lado, o Estado apoia financeiramente algumas actividades das 

Instituições e, por outro lado, as instituições ajudam o Estado a garantir a prestação de 

serviços no âmbito da Acção Social. 

Além dos financiamentos provenientes destes acordos, é também concedido apoio 

técnico específico, se solicitado, e outros apoios financeiros, através do Programa de 

Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC), tendo 

em vista a criação ou remodelação dos estabelecimentos.  

Mesmo com a utilização de acordos de cooperação, defende-se que, por vezes, o 

financiamento público não é justo. O financiamento é atribuído consoante, por exemplo, 

o número de utentes que as instituições atendem. Se esse número não é actualizado e 

fornecido à Segurança Social pode existir financiamento indevido às instituições. Um dos 

grandes problemas na relação entre o Estado e as instituições continua a ser a falta de 

poder de fiscalização por parte do Estado, mesmo este tendo esse dever constituído na 

lei. A informalidade que se verifica em termos de procedimentos necessários ao 

estabelecimento de acordos de cooperação entre o Estado e as instituições deve-se, 

fundamentalmente, às grandes necessidade sociais e à insuspeita relativamente à 

idoneidade dos promotores das iniciativas de cariz social, nomeadamente as de origem 

eclesiástica (Hespanha, 2000). 

A capacidade de intervenção das instituições particulares de solidariedade social junto 

das comunidades tem vindo a aumentar, embora essa capacidade para intervir sobre os 

problemas sociais assente ainda muito na sensibilidade relativamente aos problemas da 

população e não em diagnósticos estruturados e rigorosos dessa mesma realidade 

(Matos, 2005). 

Se, na fase de constituição e registo, a Segurança Social assume um papel de 

informador, após esta fase tem um papel importante a desempenhar no 

acompanhamento técnico e fiscalizador das condições de funcionamento (número de 

utentes, adaptação às necessidades da comunidade) das instituições. No entanto, as 

situações de incumprimento só são analisadas quando há denúncias dos utentes ou dos 

trabalhadores, devido à fiscalização insuficiente por parte da Segurança Social. Esta 

situação agrava-se com a falta de recursos humanos, dificuldades de auto-sustentação 

financeira e com o grande nível de autonomia das instituições, com implicações na 

qualidade do serviço prestado (Hespanha, 2000). 
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1.2 Os cuidados integrados 

A palavra integração deriva do latim integer que significa “reunião das partes do todo”. 

A integração é uma questão central no desenho e desempenho organizacional. Todas as 

organizações são, de certa forma, estruturas hierárquicas formadas por partes inter-

relacionadas, que desempenham papéis complementares, embora separadas. No 

entanto, a divisão e a especialização, encontradas na arquitectura de organizações 

mais complexas, geralmente interferem com objectivos de eficiência e qualidade. Daí 

que, para se atingirem esses objectivos, seja necessária a cooperação entre as várias 

partes da organização ou sistema. A integração surge então como uma espécie de cola, 

que liga, compromete as partes, no sentido de optimizar os resultados e atingir objectivos 

comuns (Kodner & Spreeuwenberg, 2002). 

Estas abordagens aplicam-se claramente ao sistema social e de saúde, bem como a 

outros que com estes se relacionem. No entanto, falar de integração a este nível não 

significa que tenha que haver necessariamente uma reunião de todas as partes, ou seja 

a fusão não tem que ser completa. Até porque existem nestes sectores descontinuidades 

inevitáveis. Ela deverá antes ser encarada como um primeiro passo no sentido de se 

dispor de sistemas mais abrangentes, mais completos, mais preocupados com o todo. 

De facto, a oferta fragmentada nos serviços sociais e de saúde é um problema 

conhecido em muitos sistemas actuais, o que contribui para a insatisfação dos 

consumidores, a ineficiência e a menor qualidade do serviço e as dificuldades no acesso 

aos mesmos. Os cuidados integrados parecem surgir como uma resposta viável a estes 

problemas, bem como aos desafios sócio-demográficos actuais.  

Eis uma definição possível de cuidados integrados:  

“São considerados cuidados integrados iniciativas de cooperação inter-sectoriais, entre 

prestadores de cuidados tanto da área social como da saúde, com vista à 

disponibilização de cuidados de forma contínua, sem interrupções, a pessoas vulneráveis 

e com múltiplas necessidades. Os cuidados integrados são vistos como uma solução para 

a fragmentação e descontinuidade, característica dos sistemas sociais e de saúde na 

Europa” (Raak, Mur-Veeman, Hardy, Steenbergen & Paulus, 2003). 

A Organização Mundial de Saúde sugere outra definição: 

“Cuidados integrados é um conceito que abarca os inputs, os processos, a gestão e a 

organização de serviços relacionados com o diagnóstico, o tratamento, os cuidados e a 

reabilitação para a saúde. A integração é o meio para conduzir à melhoria dos serviços 

no que se refere ao acesso, qualidade, satisfação dos consumidores e eficiência” (Gröne 

& Garcia, 2002). 
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Os termos cuidados continuados e cuidados integrados são muitas vezes usados como 

sinónimos. No entanto, eles têm diferentes conotações. Nos cuidados continuados 

enfatiza-se as experiências e o caminho percorrido pelo utente ao longo do sistema 

social e de saúde, o que contribui muito para a integração dos sistemas. 

Regulamentados pelo Despacho Conjunto nº 407/98, de 18 de Junho, dos Ministérios da 

Saúde, do Trabalho e da Solidariedade, os cuidados continuados têm como objectivo a 

criação de respostas integradas entre o sector social e a saúde, quer no domicílio quer 

em ambulatório, para pessoas em situação de dependência e que necessitam de 

cuidados complementares e interdisciplinares de longa duração. O conceito de 

cuidados integrados é mais amplo, envolvendo não só a perspectiva do utente, mas 

também as implicações em termos de tecnologia, economia e gestão dos serviços 

integrados. Os cuidados integrados não são um fim em si mesmos, devendo ser 

entendidos como um garante de qualidade, em termos de acesso, eficácia, eficiência e 

satisfação do consumidor.  

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1- Cuidados integrados (adaptado de Gröne & Garcia, 2002) 

 

Para que as estratégias de cuidados integrados sejam bem sucedidas, é fulcral envolver 
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prestados aos utentes poderão levar a perdas ao longo do sistema, nomeadamente de 

poder e controlo de alguns profissionais e/ou instituições, o que gerará resistências. 

A perspectiva da Organização Mundial de Saúde, e mais concretamente do seu 

Gabinete Europeu, relativamente ao conceito de cuidados integrados, assenta nas 

seguintes ideias (Gröne & Garcia, 2002): 

• Vai muito além de estratégias como as fusões e aquisições; 

• Pressupõe um quadro mental partilhado; 

• Está muito relacionado com igualdade no acesso, satisfação dos utentes, 

qualidade e eficiência; 

• Pode envolver vários níveis: institucional, local, regional e nacional; 
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• Poderá incluir assuntos relacionados com a integração de cuidados para além 

das fronteiras dos países. 

Os cuidados integrados envolvem a actuação concertada das partes e os objectivos são 

assegurar a eficiência, padrões de qualidade elevados e o aumento do grau de 

satisfação tanto dos utentes como dos prestadores de cuidados. Pretende-se alcançar 

estas metas com a eliminação das redundâncias, a promoção da continuidade e da 

customização na prestação de cuidados e o aumento da autonomia dos utentes. 

O processo de integração pode envolver, nomeadamente, a criação de equipas 

multidisciplinares (integração horizontal) dentro do mesmo nível de cuidados ou a 

ligação entre os vários níveis: primários, secundários (integração vertical) (Leichsenring, 

2003). 

As estratégias de gestão, as estruturas organizativas e os sistemas de controlo 

desempenham um papel importante na integração dos cuidados, bem como a questão 

do financiamento. Por outro lado, os sistemas integrados têm mais hipótese de ser bem 

sucedidos se forem acautelados os aspectos educacionais/culturais, estruturais, 

tecnológicos e a avaliação. No que respeita, concretamente, ao aspecto avaliação, 

defende-se que as avaliações quantitativas devem ser complementadas com análises 

qualitativas, com vista a identificar aspectos críticos e aumentar o entendimento e 

envolvimento das partes nas estratégias de cuidados integrados. 

A temática dos cuidados integrados está muito relacionada com a qualidade do serviço 

prestado, daí a importância da análise desenvolvida por Donabedian (1980), que 

identificou três tipos de abordagens a esta questão: estrutura, processo e resultados. A 

estrutura representa os recursos disponíveis para os profissionais e as instituições, o 

processo envolve a relação entre profissionais e utentes e os resultados, mais difíceis de 

definir, referem-se aos efeitos no estado de saúde do utente, evitando as interrupções na 

prestação dos serviços. 

Em termos estruturais, o objectivo é promover a partilha de recursos, seja com a criação 

de uma estrutura de raiz ou não. As opções estratégicas têm recaído sobre os modelos 

baseados em projectos, limitados no tempo, com um orçamento limitado e geralmente 

pressionados pela apresentação de resultados. Nestas situações, o tempo para o diálogo 

entre os profissionais e as instituições envolvidas é geralmente restrito. A este nível 

colocam-se algumas questões: deve proceder-se à junção das estruturas ou optar por 

formas alternativas? A formação e o treino dos profissionais devem ser conjuntos?  

A ideia-chave de uma organização integrada é a da existência de uma porta de 

entrada única que possa ser acedida pelos utilizadores potenciais, sem que necessitem 

de entender a estrutura que está por detrás dela. Esta porta única poderá funcionar 
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como uma estrutura de aconselhamento, de clarificação das necessidades do utente e 

de coordenação entre as várias organizações e profissionais prestadores de cuidados. 

Neste processo, os objectivos, as competências e o papel a desempenhar por cada um 

deverão ser clarificados. As tecnologias de informação e comunicação, e mais 

concretamente os sistemas de informação, podem ser usados para criar organizações 

virtuais, que permanecem unidas pela partilha de informação, apesar de formalmente se 

encontrarem separadas. 

A colaboração centrada nos processos tem que assentar na promoção do trabalho em 

equipa. Em França, a palavra coordenação significa flexibilidade e acordos transversais. 

Trata-se de um tipo de organização voluntária de profissionais que partilham recursos, 

disponibilizando informação e serviços sociais e de saúde, numa lógica preventiva, para 

resolver problemas prioritários numa dada área geográfica, de acordo com critérios 

definidos. Neste caso, o número de profissionais e organizações envolvidas pode mudar 

ao longo do tempo (Alaszewski, Billings & Coxon, 2003b). 

Alternativamente à coordenação, surgem as equipas multidisciplinares. A Dinamarca 

dispõe nos seus hospitais das chamadas equipas multi-profissionais de geriatria, 

constituídas por médicos, enfermeiros e administrativos, podendo contar também com 

terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e técnicos do serviço social. No Reino Unido, a 

pressão para o trabalho colaborativo é também enorme e o projecto Community 

Assessment and Rehabilitation Teams (CARTs) é sintomático dessa prioridade. O Objectivo 

destas equipas é a intervenção preventiva junto dos utentes, minimizando assim as 

readmissões nos hospitais. As equipas são, geralmente, compostas por enfermeiros, 

terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, facultando ao utente um apoio integrado 

(Alaszewski et al., 2003b). 

As abordagens centradas no utente (resultados) assentam nos cuidados que os utentes 

recebem. O conceito de cuidados integrados pode também ser definido pela forma 

como o utente o vive, até porque é muito nesta perspectiva que assentam os novos 

paradigmas que se pretende que sejam discutidos neste estudo. É fundamental 

conhecer as perspectivas dos utentes para desenhar os processos e os cuidados que 

estes efectivamente necessitam. Até há data, as prioridades e os modos de actuação 

têm vindo a ser delineados de acordo com o que os profissionais e os responsáveis das 

instituições acreditam que os utentes necessitam. 

Embora a perspectiva dos cuidados integrados se adeque a uma diversidade de grupos, 

este trabalho enfatiza a temática dos idosos, pelas especificidades deste grupo e pelo 

facto de aí se detectarem tendências que, eventualmente, necessitam de intervenção 

urgente (Alaszewski et al., 2003b). 
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1.3 Os idosos 

A problemática dos idosos é aqui discutida como um exemplo a ter em conta na 

abordagem dos cuidados integrados, muito pela urgência em fazer face ao rápido 

envelhecimento da população e ao número insuficiente de respostas eficazes. 

Segundo a Segurança Social, são consideradas idosas as pessoas com idade igual ou 

superior a 65 anos, grupo cujos elementos tendem a sofrer de uma combinação de 

problemas, já que o processo de envelhecimento traz geralmente consigo um conjunto 

de dificuldades relacionadas, de dimensão física, psicológica e social. E não é só o 

processo de tratamento que é mais complexo porque apela a uma grande diversidade 

de competências, mas também a recuperação é mais lenta e longa. Concretamente, as 

estadias dos idosos nos hospitais são geralmente mais longas. No Reino Unido, por 

exemplo, a média de permanência nos hospitais, em 2000, foi de 6.2 dias enquanto que 

na especialidade de geriatria foi de 23.4 dias (OECD, 2002). 

Como é defendido na Inverse Care Law (Hart, 1971), usada para descrever o paradoxo 

no qual assenta a prestação de cuidados nas sociedades contemporâneas, o que se 

verifica é que quanto maiores são as necessidades de uma dada população de um 

determinado serviço, menores são as possibilidades e condições para a prestação de 

serviços de qualidade. 

De facto, o processo de envelhecimento está associado ao aumento das limitações na 

actividade ou das restrições na participação, o que torna estas pessoas mais vulneráveis. 

Embora alguns riscos sejam perfeitamente conhecidos e estejam documentados, como o 

risco de queda, outros só agora estão a ser alvo de atenção. Nomeadamente, no Reino 

Unido, a exploração financeira e a violência física e emocional da parte dos prestadores 

de cuidados (Cryer & Patel, 2001).  

O aumento das limitações na actividade ou das restrições na participação expõe mais os 

idosos ao risco, existindo também uma dimensão subjectiva da vulnerabilidade, já que o 

bem-estar mental pode estar associado à questão da percepção de segurança 

individual. É conhecida a relação entre a debilidade física e o declínio da auto-estima, 

que pode contribuir para uma maior vulnerabilidade e para alterações na percepção do 

risco (Taleporos & McCabe, 2002). E é também possível observar hoje na sociedade 

fenómenos de ansiedade e de medo que não melhoram com o aumento dos 

mecanismos de segurança objectivos (Alaszewski et al., 2003b).  

Outra questão relevante a ser analisada é o papel das famílias e da prestação informal 

de cuidados. As famílias tradicionais são cada vez em número mais reduzido, 

observando-se uma tendência para a diminuição do número dos seus componentes, o 
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aumento da mobilidade das pessoas, bem como da taxa de divórcios. A população está 

a envelhecer e o apoio das famílias é cada vez menos possível. Embora na Europa esta 

questão não seja consensual, a tendência é para as famílias aceitarem cada vez menos 

a obrigação moral de prestar cuidados aos idosos (Alaszewski et al., 2003b). Esta 

“obrigação moral” ainda persiste em alguns países, nomeadamente em algumas zonas 

de Portugal, bem como a obrigação legal de financiar o sistema de segurança social. 

Existem, no entanto, sinais de que estes padrões de comportamento possam vir a alterar-

se, bem como as normas e as expectativas sociais. 

Alguns trabalhos de investigação realçam também a importância da situação social da 

mulher na temática dos idosos (Comissão Europeia, 2002/2004). No entanto, os estudos 

são ainda insuficientes atendendo, nomeadamente, ao peso da mulher na população 

idosa. De facto, as mulheres são mais afectadas do que os homens na questão dos 

cuidados, de duas formas: enquanto receptoras e enquanto prestadoras de cuidados. As 

mulheres são um grupo específico de análise na questão dos cuidados integrados sendo, 

na sua grande maioria, as prestadoras de cuidados, enquanto profissionais e enquanto 

familiares. São elas que, geralmente, cuidam dos maridos, dada a sua superior esperança 

de vida (Alaszewski et al., 2003b). A questão financeira também tem algum peso neste 

tipo de análise, uma vez que os recursos financeiros das mulheres são, normalmente, mais 

escassos do que os dos homens. Por outro lado, os profissionais que prestam cuidados e 

estão mais próximos do utente são, na sua maioria, mulheres, embora ao nível da 

elaboração de políticas, a representação seja claramente masculina. Por todas estas 

razões, eventualmente poderá haver interesse, no que respeita a algumas áreas de 

investigação, em tratar a questão do sexo, enquanto noutras se poderá generalizar 

porque se aplicam a homens e mulheres (Alaszewski et al., 2003b). 

A problemática descrita implica vários desafios no âmbito dos cuidados a prestar a 

idosos, de acordo com o European Prototype for Integrated Care (EPIC), com projectos-

piloto levados a cabo em 1992 na Irlanda do Norte, Finlândia e Espanha, que podem ser 

resumidos da seguinte forma (Boydell, 1996): 

• Alterações demográficas que resultaram num aumento da população idosa; 

• Grande número de profissionais e organizações envolvidas na prestação de 

serviços a idosos, serviços estes muitas vezes descoordenados e em que nenhuma 

das partes assume a satisfação plena das necessidades individuais; 

• Potencial de mercado direccionado para a 3ª idade que pode ser aproveitado 

pela indústria europeia, embora esta tenda a não considerar este grupo alvo 

quando desenvolve novos produtos ou serviços; 
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• Aumento das expectativas das pessoas no que se refere à diversidade e 

qualidade dos serviços à sua disposição; 

• Políticas governamentais que procuram transferir os cuidados dos hospitais e das 

instituições para a comunidade, não só por uma questão de contenção de 

custos, mas também porque há uma vontade manifesta das pessoas em 

permanecer em sua casa o mais tempo possível; 

• Importância das tecnologias de informação e comunicação para ultrapassar 

barreiras culturais, sociais e geográficas. 

A complexidade dos cuidados a prestar aos idosos requer a colaboração de e a 

integração dos diferentes profissionais da área social e da saúde. O exemplo mais simples 

é o da medicação. A ingestão de medicamentos faz parte da rotina diária da maioria 

dos idosos, para fazer face a problemas crónicos de saúde. Se estes forem admitidos 

sozinhos num hospital e não fizerem referência a essa medicação, podem surgir 

problemas, nomeadamente, ser-lhe prescrita nova medicação, que pode interagir 

negativamente com a medicação actual, ou a medicação anterior ser cortada, com 

inevitáveis consequências (Alaszewski et al., 2003b). O tratamento dos idosos é complexo, 

lento, caro e requer a coordenação de várias competências, dispersas pelas várias 

instituições. A consequência menos grave da não integração poderá ser a duplicação 

de informação e/ou de processos, sendo a mais gravosa as consequências negativas na 

saúde, mental ou física do utente, que pode resultar da falta de tratamento adequado 

ou de descoordenação. 

A única resposta adequada para os idosos parece ser a dos cuidados integrados, cujo 

objectivo é disponibilizar uma vasta gama de serviços à medida, tanto da área social 

como da área da saúde, da parte de instituições e da comunidade em geral. Mas a 

protecção destas pessoas requer também colaboração de outras entidades, 

nomeadamente serviços de emergência, como a polícia, bombeiros, serviços de 

protecção civil e outros. 

Não têm existido, a nível europeu, esforços políticos suficientes no sentido de manter este 

tipo de utentes no seu ambiente natural, em sua casa, o mais tempo possível. “O número 

de lares deveria diminuir, deveria ser promovida a participação de outros prestadores de 

cuidados, bem como o aparecimento de outros serviços, mais preventivos e orientados 

para o utente. A importância do papel das famílias e dos cuidados informais deveria 

também ser reforçada” (Leichsenring, 2004). 

No caso dos idosos, pelas razões já enumeradas, a oferta deveria ser a de um pacote 

integrado de serviços. É defendida a ideia de que uma abordagem integrada, com 

maior comunicação entre as partes envolvidas na prestação de cuidados, contribuiria 
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para uma redução na procura. Por exemplo, a participação dos idosos em actividades, 

produtivas ou recreativas, poderia minimizar os efeitos da solidão e reduzir a necessidade 

de apoio social e até de saúde. 
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Capítulo 2 
Cuidados integrados na Europa e ferramentas estratégicas 

 

O interesse da União Europeia nos cuidados sociais e de saúde tem vindo a aumentar e 

as prioridades não passam só por garantir o acesso a serviços existentes, mas sim por 

adaptar os serviços e as formas de actuação aos novos desafios, nomeadamente  

sócio-demográficos. 

As referências mais marcantes relativamente à evolução das políticas de saúde durante 

os últimos 25 anos são (Observatório Português dos Sistemas de Saúde, 2003): 

• A noção de “cuidados de saúde primários” (Declaração de Alma Ata, 1978), que 

assumiu uma grande importância, já que a prioridade passou a ser dar respostas 

adequadas às necessidades de saúde das pessoas, nomeadamente no que 

respeita às suas doenças mais frequentes, e esta visão da saúde, assente num 

modelo patogénico, deu um forte impulso à clínica geral e à prestação de 

cuidados numa lógica mais preventiva; 

• A ideia de “promoção da saúde” (Carta de Ottawa, 1986), que resultou em parte 

dos progressos conseguidos com a Declaração de Alma Ata (1978) e assenta na 

ideia de que a saúde não é um conceito isolado, que se produz nas pessoas pelos 

serviços de saúde, mas sim da capacidade individual de interacção com os 

profissionais de saúde, da sua rede social de apoio e do seu meio ambiente físico 

e social, pelo que para promover a saúde e prevenir a doença são necessários 

esforços integrados com diversos parceiros a envolver no processo de mudança. 
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Estes marcos constituíram referenciais importantes para as discussões e acordos no seio 

da União Europeia. Enquanto que no Tratado de Maastricht, em 1993, o papel da União 

Europeia era restrito, no Tratado de Amesterdão, em 1999, houve já interesse e intenção 

de rever e reforçar as competências da UE ao nível da saúde pública. A melhoria foi no 

sentido de promover a saúde pública e não só a prevenção de doenças, como estava 

previsto no Tratado de Maastricht. A condição é, no entanto, a da complementaridade 

das políticas nacionais e não a da harmonização das leis. Embora nem todos os Estados 

Membros sejam favoráveis ao crescente envolvimento da UE, debates recentes revelam 

que as competências da UE vão aumentar no futuro. Assiste-se já a alguma cooperação 

entre países em fóruns internacionais, por exemplo no âmbito da qualidade na prestação 

de cuidados e na prestação de cuidados a idosos. Os exemplos de boas-práticas 

analisados de seguida envolvem profissionais e organizações de países europeus. 

 

2.1 Experiências europeias 

Na União Europeia, reconhece-se cada vez mais a necessidade de intervir ao nível da 

prestação de cuidados integrados a idosos, na sequência das alterações ao nível das 

necessidades destes cidadãos. Os desafios actuais exigem algumas respostas, 

nomeadamente (Boydell, 1996): 

• A prestação de cuidados centrados na pessoa, ou seja adaptados às 

necessidades individuais, ao invés de ser o utente a adaptar-se aos serviços 

existentes; 

• Cada utente dispor de um plano de cuidados individual; 

• Planos de cuidados mais centrados no que as pessoas ainda podem fazer e 

menos nas suas incapacidades; 

• A constituição de equipas multidisciplinares; 

• Necessidade de formação em competências mais transversais, menos 

especializadas; 

• Desenvolvimento e adopção de indicadores para medir a qualidade dos serviços 

prestados. 

No entanto, a criação de um único modelo europeu não parece ser a melhor solução. 

Para a União Europeia, há razões para reservas nesta matéria, uma vez que envolve 

questões de autonomia e também pelo facto de as matérias sociais serem sensíveis. As 

estruturas, os esquemas de financiamento, as culturas profissionais, as políticas, os sistemas 

de valores e as relações de poder apresentam especificidades em cada país. E, 

tratando-se de questões sociais, o contexto local e regional acaba por ter mais 

relevância do que o nacional ou o Europeu (Leichsenring, 2003). 
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Em praticamente todos os países, os serviços sociais têm uma história bem mais curta que 

os serviços de saúde, embora com diferenças entre o Norte e o Sul da Europa. No Norte 

da Europa, desde 1950 que se tem vindo a desenvolver uma grande diversidade de 

serviços e instituições de apoio social, bem como têm vindo a ser revistos os respectivos 

contextos profissionais e abordagens. Já no Sul da Europa, os serviços de apoio social são 

insuficientes, enfrentando problemas de escassez de recursos financeiros e de profissionais 

qualificados, realidade contrastante com a da saúde, caracterizada por profissões bem 

definidas e diferenciadas em termos de competências e valores. 

A diferença entre as áreas social e da saúde acentua-se pelo simples facto de, em 

muitos países, os cursos de medicina ou de enfermagem serem incontestados enquanto 

que algumas profissões da área social não dispõem, sequer, de enquadramento legal 

adequado. Também as despesas com a investigação na área social ficam claramente 

abaixo dos valores da investigação médica. 

Colocam-se, actualmente, questões relevantes a este nível na Europa, nomeadamente 

(Leichsenring, 2003): 

• Como se poderá promover o trabalho em conjunto e os cuidados integrados de 

modo a ultrapassar as diferenças entre as instituições com vista a melhorar a 

qualidade dos serviços prestados e, consequentemente, a qualidade de vida das 

pessoas? 

• Qual o papel das famílias, dos amigos, dos vizinhos, na prestação de cuidados? 

Em termos estruturais, a primeira grande questão, e que é comum a todos os países, é a 

existência de diferentes jurisdições na área social e na área da saúde. Logo à partida, o 

direito à saúde é tratado de modo distinto do direito ao apoio social. Em termos de 

legislação específica para cuidados integrados, embora escassa, tem-se vindo a assistir 

ao aparecimento de algumas políticas e legislação no que respeita, nomeadamente, ao 

financiamento e à forma de organização. Por exemplo, na Alemanha, foi introduzido um 

novo esquema com o objectivo de atribuir um orçamento individual a pessoas com 

necessidade de cuidados. O que se pretende com esquemas deste tipo, a atribuição de 

verbas a pessoas com necessidade de cuidados ou às suas famílias, é dar liberdade de 

escolha às pessoas na selecção das melhores opções. 

Estas alternativas conduzem, inevitavelmente, a discussões decorrentes da introdução de 

mecanismos de mercado e da mudança do papel do sector público de fornecedor a 

comprador de determinados serviços. A administração pública vê-se confrontada com a 

necessidade de dispor de mecanismos de controlo na prestação de alguns serviços, ao 

invés de os prestar directamente. Tem-se assistido, por toda a Europa, a uma 

preocupação crescente em privatizar alguns serviços públicos nesta área, em 



 

 22

regulamentar as relações entre o Estado e, nomeadamente, as instituições sem fins 

lucrativos, bem como em incentivar a prestação integrada de cuidados entre a área 

social e a área da saúde. No entanto, nas discussões que se têm vindo a desenvolver em 

torno da temática dos cuidados, o foco tem sido quase sempre nas reformas da saúde e 

nos instrumentos para contenção de custos no sector da saúde, o que não conduziu 

necessariamente a um pensamento integrado e integrador. Assiste-se, sim, ao 

aparecimento de dois mercados distintos, um no sector social e outro no sector da saúde 

(Leichsenring, 2003). 

É geralmente assumido que a integração dos cuidados resulta em mais qualidade dos 

serviços, mais eficiência e redução de custos. No entanto, há que gerir as expectativas 

que podem ser, nesta fase, pouco realistas. Ainda pouco se sabe relativamente aos níveis 

de eficiência conseguidos em diferentes cenários, com profissionais de áreas diversas e 

com níveis de formação e treino distintos. Na verdade, muitos projectos nesta área são 

de curto-prazo e inicialmente financiados ao abrigo de programas específicos, nacionais 

ou regionais. A avaliação destes projectos, nomeadamente económica, revela-se 

bastante importante para trazer mais maturidade a esta questão. Estudos de viabilidade 

financeira, como análises de custo/benefício e custo/utilidade poderiam ajudar a 

garantir a continuidade destas iniciativas. 

Na realidade actual, os recursos – pessoas, tempo, equipamento e conhecimento – são 

escassos, tendo que ser efectuadas escolhas no que se refere à sua afectação. Os custos 

reais da afectação dos recursos a um determinado fim não se traduzem realmente em 

euros no orçamento desse mesmo programa, mas nos resultados que se poderiam obter 

com esses recursos num outro programa pelo qual não se optou. São os chamados custos 

de oportunidade (Vondeling, 2004). As análises poderão envolver apenas a eficiência e 

os custos, ou poderão também incluir factores mais qualitativos. Os resultados podem ser 

medidos em termos de “número de casos de sucesso” ou “anos de vida ganhos”, mas se 

se introduzir o conceito de “qualidade de vida” tratar-se-á de uma análise de custo-

utilidade, valor para o indivíduo. Será diferente fazer diálise num hospital ou fazer diálise 

em casa. Para que haja uma avaliação económica, terão que ser avaliados os custos e 

os efeitos dos programas e das alternativas. Poderá comparar-se o sistema tradicional de 

prestação de cuidados com um sistema de prestação inovador, eventualmente uma 

equipa de reabilitação multiprofissional que contribua para a redução da permanência 

do utente no hospital.  

Outra questão importante relaciona-se com o facto de não existir uma avaliação 

suficiente dos resultados de projectos já desenvolvidos, por falta de financiamento. Por 
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comparação com a investigação e publicações científicas na área da saúde, quase não 

existem publicações relativamente a cuidados integrados (Leichsenring, 2004). 

Na Europa, pede-se um esforço maior no sentido de desenvolver estratégias coerentes 

para a prestação de cuidados no longo prazo. Há, de facto, uma falta de políticas 

concretas, sociais e de saúde, com objectivos claros como sejam as estruturas conjuntas 

ou a formação e treino para a prestação de cuidados integrados. Por outro lado, existem 

já algumas iniciativas de cuidados integrados na Europa, nomeadamente no âmbito do 

Procare, um projecto envolvendo nove países europeus (Áustria, Dinamarca, Finlândia, 

França, Alemanha, Grécia, Itália, Holanda e Reino Unido), que surgiu para ajudar a 

enquadrar o conceito da prestação integrada de cuidados a idosos e para comparar e 

avaliar diferentes soluções. O projecto, co-financiado pelo 5º Programa Quadro da 

Comissão Europeia, identifica factores estruturais, organizacionais, sócio-culturais e 

actores envolvidos nesta questão. Os indicadores de desempenho e qualidade baseiam-

se em entrevistas a utentes e prestadores de cuidados e em focus groups com todos os 

stakeholders envolvidos na prestação de cuidados. O Procare resulta de um consórcio de 

dez parceiros que representam universidades, consultoras, centros de investigação, 

organismos públicos e organizações não governamentais dos nove países acima referidos 

(Leichsenring, 2003). 

 

2.2 Ferramentas estratégicas, culturais e estruturais 

Estudos comparativos realizados na Europa (Raak et al., 2003) permitem concluir que é 

fundamental desenvolver ferramentas estratégicas, culturais e estruturais, tanto ao nível 

das políticas, como das organizações e também das práticas profissionais. 

Das ferramentas estratégicas, há a realçar a necessária criação da visão e a promoção 

da confiança. 

As ferramentas estruturais dizem respeito à criação de formas de organização viáveis e 

ao desenvolvimento de competências adequadas. As ferramentas podem ser formais, 

como planos, relatórios e protocolos, ou informais, como o trabalho em equipa e a 

gestão de casos, a discutir mais à frente, e a partilha de informação.  

Quanto à criação da visão, esta tarefa deve envolver todas as partes e, mais importante 

que registá-la em papel, esta visão partilhada deve ser visível nas interacções entre 

todos, sejam políticos, gestores ou prestadores de cuidados. O conceito-chave dessa 

visão deve ser o sentido de continuidade na prestação de cuidados. Não deve é ficar 

esquecido que o âmago dos cuidados integrados está nos utentes e nos seus familiares, 

daí que se deva partir das suas perspectivas e da situação concreta que está a ser vivida 

por eles. Para captar essas realidades recomenda-se a promoção de focus groups com 
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os utentes e os seus representantes, bem como entrevistas e questionários. Também se 

sugere o desenvolvimento e aplicação de indicadores de satisfação e de resultados, 

nomeadamente ao nível das condições de saúde. 

Para a construção da visão ao nível político, torna-se fundamental, não só recolher 

informação demográfica, mas também informação relativa aos serviços disponíveis, com 

o objectivo de identificar problemas actuais e futuros. As tecnologias de informação e 

comunicação assumem uma grande relevância não só para a recolha e análise, mas 

também para a disseminação dos resultados. 

Também os aspectos económicos podem e devem ser tidos em conta na visão, 

nomeadamente o facto de os cuidados integrados permitirem optimizar a relação 

custo/qualidade, possibilitarem a actuação preventiva e permitirem efectuar 

diagnósticos mais adequados, porque mais completos (Raak et al., 2003). 

Relativamente às ferramentas estruturais, recomenda-se a sua criação, tanto ao nível 

político como ao nível das práticas de prestação de cuidados. Uma estrutura viável nos 

dois casos é a constituição de redes de cooperação, que devem ter como base 

informação adequada. Ao nível da prestação de cuidados, a rede pode ser um grupo 

que se forma em torno de determinados objectivos ou de um determinado grupo de 

utentes. Importante é que, neste grupo, a informação flua convenientemente e que o 

trabalho em equipa seja considerado fundamental. Também aqui as tecnologias de 

informação e comunicação são indispensáveis, nomeadamente para facilitar o trabalho 

em equipa. 

Trabalhar de forma integrada em rede representa uma mudança significativa face à 

tradicional fragmentação, tanto ao nível da gestão, como da prestação de cuidados. E 

o sucesso da rede dependerá bastante da capacidade mobilizadora do gestor da 

mudança, no sentido de criar confiança, da sua autoridade e das suas competências de 

liderança. A ocupar um lugar chave na criação de confiança está a criação de uma 

visão partilhada, normas e valores, ou seja a existência de uma cultura comum. Os 

participantes na rede também precisam de sentir que existe uma vontade efectiva de 

mudança no sentido de promover a integração e melhorar o desempenho, pelo que a 

disponibilização de recursos humanos e tecnológicos pode ser um sinal. 

Esta forma de trabalho inovadora requer o desenvolvimento de algumas competências 

fundamentais. Ao nível da gestão, é exigido grande conhecimento dos processos, 

compreensão dos interesses dos envolvidos, capacidade de usar bem a informação e 

capacidade de decisão. Ao nível da prestação de cuidados, para trabalhar em equipas 

multidisciplinares, as competências de relacionamento interpessoal revelam-se 

fundamentais, bem como a capacidade de análise da informação, assumindo bastante 
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importância a este nível o recurso informação e os sistemas de informação. As 

competências de gestão são também relevantes. A formação e o treino são então 

indispensáveis na promoção dos cuidados integrados. 

 

2.3 Gestão de cuidados e de casos 

A gestão de cuidados e de casos é uma designação utilizada na Europa para uma 

técnica originária do sector social, em que o objectivo é conciliar a oferta e a procura 

em situações complexas. O objectivo é construir uma rede de serviços ou recursos, 

abrangendo uma diversidade de áreas de actuação, com um enfoque grande no 

utente e nas suas famílias (Leichsenring, 2003). Os métodos utilizados são orientados para 

o utente, ou seja, para a procura. Isto pressupõe a avaliação, o desenho, a 

implementação e a monitorização de um “pacote de cuidados”. 

O termo caso, neste contexto, significa a situação concreta que a pessoa está a viver e 

não a pessoa em si. Esta abordagem foi também adoptada noutros sectores, 

nomeadamente na saúde, onde é mais conhecida por gestão de cuidados, com o 

objectivo de aí introduzir alguns conceitos economicistas. A redução de ineficiências é 

um objectivo, com a redução das perdas de informação, minimização das duplicações 

e, eventualmente, cortes orçamentais na utilização de alguns serviços. Tem-se vindo, no 

entanto, a discutir se não estará a haver cortes em serviços necessários, mas caros 

(Leichsenring, 2004). 

Embora em alguns países, como é o caso de grande parte dos países nórdicos, a gestão 

de cuidados e de casos seja uma prática regular, na Alemanha, Áustria, Itália e França 

correspondem ainda a projectos-piloto.  

No entanto, colocam-se a este nível algumas questões: 

• Quem deverá ser o gestor de cuidados? 

• Quem acompanhará o utente desde o momento inicial do pedido de apoio, um 

profissional de saúde ou da área social? 

• Que formação e que competências deverão ter estes profissionais? 

• A gestão de cuidados deverá continuar a ser uma responsabilidade do Estado?  

A acrescer às competências específicas dos profissionais, são particularmente relevantes 

as suas competências de gestão, fundamentais nesta gestão de casos.  

A este tipo estratégias atribui-se a designação de intermédias. São intervenções 

desburocratizadas, factor importantíssimo na conquista da orientação para o utente e 

um indicador significativo da qualidade na prestação dos cuidados. Equipas com 

respostas preventivas eficazes podem evitar admissões desnecessárias nos hospitais ou 

noutras instituições. Este apoio intermédio pode ser complementado com serviços de 
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reabilitação, nos hospitais ou noutras instituições prestadoras de cuidados, para ajudar os 

utentes a reconquistar a sua independência e reduzir a sua estadia nestes locais.  

Na Dinamarca, por exemplo, equipas de geriatria fazem visitas preventivas a casa de 

pessoas idosas, existem acordos entre os municípios e os hospitais no que se refere às 

saídas dos utentes dos hospitais e existem reuniões frequentes entre profissionais da área 

social e da saúde (Leichsenring, 2003). 

 

2.4 A avaliação das necessidades e o planeamento conjunto 

Tem-se vindo a discutir a importância da existência de um único ponto de referência ao 

qual as pessoas possam recorrer quando necessitam de cuidados. Esta discussão é 

indissociável de uma outra, a da avaliação das necessidades, que geralmente, e mais 

particularmente no caso dos idosos, são do foro social e médico, já que estes podem 

apresentar, em simultâneo, danos físicos e psicológicos. Inevitavelmente, surgem as 

necessárias abordagens multidisciplinares, o que implica a constituição de equipas com 

competências diversas e complementares.  

O objectivo da prestação de cuidados integrados com um ponto único de acesso é a 

avaliação integral das necessidades dos utentes. Se as necessidades forem avaliadas só 

do ponto de vista médico, é natural que as pessoas sejam unicamente medicadas. Da 

mesma forma, se a avaliação envolver apenas a perspectiva social, poderão ficar 

ocultas outras necessidades. Consequentemente, uma avaliação errada das 

necessidades do utente pode fazer com que este acabe por usufruir de um serviço mais 

dispendioso, menos eficiente e conduzir a índices de satisfação mais baixos (Leichsenring, 

2004). 

Em Itália existem as chamadas unidades de avaliação geriátrica, mas estas só são 

chamadas a intervir quando os idosos procuram lugares em lares ou instituições afins. Na 

Holanda existem os gabinetes regionais de avaliação, que são já um ponto de partida 

para as estratégias integradas, onde se decide o tipo de apoio e de recursos de que o 

utente deve dispor. Existem outras iniciativas do mesmo tipo no Reino Unido e em França 

mas, em muitos outros países, o processo de avaliação está ainda muito fragmentado e 

assente numa perspectiva de diagnóstico médico (Leichsenring, 2004). 

Descrevendo em mais detalhe o caso da Holanda, surgiu um modelo a que se deu o 

nome de RIO (Regional Assessment Board), que não é mais do que uma porta única de 

acesso do utente ao sistema. Medidas como a criação dos RIOs, que será descrita de 

seguida, revelam que cada vez menos o ponto de partida está do lado da oferta mas 

sim do lado de quem requisita o serviço, com vista à satisfação das suas necessidades. É 
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de referir também que os idosos apresentam, na Holanda, um nível de exigência cada 

vez maior (Ex, Gorter & Janssen, 2003).  

Os RIOs são organismos independentes de informação e avaliação de necessidades 

individuais. Esta avaliação é feita por uma pessoa especialmente treinada e com 

competências para desempenhar este papel. A noção de independência destes 

organismos dos eventuais futuros prestadores de serviços é importante, bem como a 

tendência de personalização do serviço. Quando o RIO determina que é necessário 

intervir e define o tipo de cuidados que são necessários, o processo passa para um 

gabinete administrativo que, no início deste projecto, ficava responsável por adquirir os 

serviços necessários. Actualmente, introduziram-se aí algumas alterações, 

nomeadamente a criação de orçamentos individuais. Neste sistema de porta única, ideia 

que tem vindo a ser adoptada por vários municípios na Holanda, é também facultada 

informação ao utente relativamente aos serviços e às estruturas disponíveis. Cada 

município decide o modo como o serviço de informação é disponibilizado mas, regra 

geral, este assume a forma presencial, podendo ser também efectuado através de 

telefone ou até de uma “janela electrónica”. 

Embora estes esquemas apresentem vantagens claras, existem algumas fraquezas, 

nomeadamente: 

• As diferenças entre os vários municípios na prestação dos serviços, muito 

relacionadas com a questão da descentralização, ou seja com a autonomia 

regional no desenvolvimento e aplicação das políticas; 

• O modo de funcionamento dos RIOs, ainda pouco flexível e burocrático; 

• Continuam a ser os prestadores informais de cuidados a colmatar algumas falhas 

no sistema, o que leva a ocultar algumas necessidades reais dos utentes e das 

suas famílias nas avaliações efectuadas nos RIO. 

Pode concluir-se que a fragmentação ainda excede a integração, embora de um modo 

menos acentuado que no passado (Raak et al., 2003). 

 

2.5 A livre escolha: orçamentos individuais 

O financiamento dos utentes ou das famílias é um tema que tem vindo a ser amplamente 

discutido e tem como principal objectivo dar mais independência às pessoas com 

necessidade de cuidados, ou seja, privilegiar a liberdade de escolha. As atribuições 

variam em função da avaliação feita em termos de necessidades, tipo de serviços e 

instituições a que se recorre.  

Como foi já referido, na Holanda, o serviço administrativo atribui à pessoa em causa um 

montante em dinheiro, ou vouchers, para pagamento dos serviços, após a indicação dos 
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RIOs, que determinam para que tipo de cuidados se destina a verba. Com a introdução 

desta forma de financiamento, o poder de decisão passa para as mãos do indivíduo, 

que decidirá quando e onde esses serviços serão prestados. Estes orçamentos individuais 

podem ser utilizados na aquisição de cuidados físicos e/ou em alojamento, de acordo 

com as indicações do RIOs.  

Estes orçamentos individuais ainda se destinam, unicamente, aos sectores dos cuidados 

propriamente ditos, mas o eventual envolvimento de outros sectores neste regime pode 

ser interessante (Ex et al., 2003). 

Na Alemanha, os beneficiários podem escolher entre a pensão de rendimentos, os 

serviços em géneros ou uma combinação dos dois. A maioria dos utentes tem optado 

pela pensão de rendimentos. Na Áustria, os beneficiários são livres de decidir se usam os 

rendimentos atribuídos para comprar serviços ou para financiar os prestadores informais 

de cuidados, nomeadamente, a família. Na Alemanha, já existe a obrigatoriedade de 

usar parte desse orçamento na compra de serviços. Ainda assim, este tipo de pensão 

tem como objectivo aumentar o grau de autonomia do utente e/ou da família. Desta 

forma, o utente ou a sua família são uma espécie de gestores de caso, o que pode 

levantar questões como o uso incorrecto dos fundos públicos, mas a atribuição destas 

pensões pode também ser um primeiro passo para uma abordagem mais orientada para 

a procura e estimular a diferenciação nas várias instituições prestadoras de cuidados. 

Há, no entanto, uma série de aspectos a ter em atenção (Leichsenring, 2003): 

• As escolhas dos utentes ou das suas famílias devem ser suportadas por informação 

vasta acerca da oferta disponível, que pode nomeadamente ser disponibilizada 

em centros de aconselhamento; 

• O fomento da concorrência entre os prestadores de serviços é outro aspecto 

importante, bem como a promoção da diferenciação nos serviços prestados. 

A atribuição de pensões de rendimento deve, no entanto, ser inserida num contexto mais 

rico, combinada com outras ferramentas, nomeadamente a gestão de casos e de 

cuidados, a avaliação, o planeamento conjunto e o trabalho em equipa. 

 

2.6 O trabalho em equipa 

São conhecidas as divergências culturais entre os profissionais da área social e da saúde, 

embora as diferenças hierárquicas e estruturais sejam também bastante significativas.  

O sistema dinamarquês de cuidados a idosos oferece algumas soluções a este nível 

(Leichsenring, 2003). Em primeiro lugar, são os municípios que pagam as despesas dos 

utentes nos hospitais que, depois de terminado o tratamento, aguardam um lugar num 

lar. Nesse sentido, foi acordado com os hospitais que estes informem as respectivas 
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instituições de apoio social três dias antes da saída do utente do hospital caso este 

necessite de apoio. Experiências de equipas de geriatria, reuniões conjuntas antes da 

saída dos utentes do hospital e treino conjunto são algumas das iniciativas levadas a 

cabo neste país.   

No Reino Unido, têm havido algumas iniciativas no âmbito de uma maior colaboração 

entre a área social e a saúde, com destaque para o projecto Community Assessment 

and Rehabilitation Teams (CARTs). A constituição de equipas multidisciplinares está no 

centro do desenho deste serviço, equipas essas que ficam alojadas num só sítio, no caso, 

os centros de saúde. Estas equipas recebem informações dos hospitais relativamente a 

eventuais entradas e saídas, sendo o seu objectivo intervir antes de se atingir uma 

situação de crise que implique o internamento do utente e acompanhar o utente na fase 

de reabilitação. Os métodos usados são a intervenção rápida em casa dos utentes ou a 

prestação de cuidados após a sua saída do hospital, no caso de estes necessitarem de 

terapias de reabilitação. O serviço está disponível 24 horas por dia (Alaszewski, Baldock, 

Billings, Coxon, & Twigg, 2003a). 
Estas equipas são geralmente constituídas por enfermeiros, terapeutas ocupacionais e 

fisioterapeutas, o que permite efectuar uma avaliação integrada da condição do 

utente. Um destes profissionais assume a liderança da equipa, recaindo a escolha sobre o 

profissional cuja terapia é mais necessária na situação em causa. Por exemplo, se o 

utente sofre uma queda, em princípio será o fisioterapeuta a liderar o processo. Outros 

especialistas, como terapeutas da fala ou nutricionistas poderão vir a fazer parte destas 

equipas ou a disponibilizar os seus serviços caso seja necessário.  

Quanto ao financiamento, estes esquemas são suportados por fundos conjuntos, geridos 

quer pelos serviços sociais quer pelo sistema nacional de saúde. Neste projecto, há uma 

abordagem bastante positiva ao trabalho em equipa e à avaliação, quer da condição 

do utente, quer dos resultados do serviço. O esquema apresenta, no entanto, algumas 

fraquezas, nomeadamente a ausência de uma avaliação externa e o facto de se tratar 

de um projecto-piloto, cujo financiamento futuro é incerto (Alaszewski et al., 2003a). 

Há ainda a realçar que estes processos de melhoria da comunicação entre as partes 

podem ser bastante morosos, bem como o planeamento da prestação dos cuidados e a 

obtenção de acordos geralmente travados ao nível local ou regional. 

 

2.7 Os prestadores informais de cuidados 

O papel das famílias ou de outros prestadores informais de cuidados, que poderão 

também ser vizinhos ou amigos, é crucial na criação de redes para cuidados integrados. 
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E isso deve-se ao facto de nenhum sistema de cuidados ser capaz de cobrir 

completamente todo o tipo de necessidades.  

Noutras épocas, e mesmo actualmente em alguns países, os cuidados informais eram 

tidos como certos, mas a realidade hoje é bem diferente. Daí o surgimento de alguns 

mecanismos de suporte, que podem ir desde pensões de rendimentos a iniciativas de 

informação e formação (Leichsenring, 2003). 

Considera-se hoje fundamental o envolvimento dos utentes e dos prestadores informais 

de cuidados no planeamento, implementação e fiscalização dos programas, de forma a 

assegurar que se está a ir de encontro a necessidades reais (Kodner & Spreeuwenberg, 

2002). Mas a integração dos prestadores informais de cuidados continua a ser um ponto 

crítico de discussão, até porque o prestador formal de cuidados geralmente vê a família 

como um oponente e não como um recurso a ser usado (Leichsenring, 2004). 

 

2.8 Os conceitos da gestão empresarial na prestação de cuidados 

As ferramentas da gestão empresarial parecem estar cada vez mais relacionadas e com 

maior aplicação nos sistemas social e de saúde, sendo comum a referência a conceitos 

como a orientação para o utilizador, a focalização nos objectivos e nos resultados e a 

reengenharia de processos (Leichsenring, 2004).  

Concretamente, a gestão da qualidade pode ajudar a promover a cooperação entre as 

instituições, se forem construídos indicadores de desempenho, definidos de comum 

acordo e se forem reconhecidas as particularidades dos serviços social e de saúde ao 

longo deste processo. Os sistemas devem ser orientados para a satisfação dos utentes, 

análise de desempenho e melhoria contínua. A avaliação rigorosa e isenta aparece 

como fundamental. Por detrás do processo de melhoria contínua, estão conceitos como 

a visão sistémica e a optimização dos processos, bem como as ferramentas de controlo e 

melhoria da qualidade, a avaliação da satisfação dos utentes, o benchmarking e a 

reengenharia dos processos (Mezomo, 2001). 

A abordagem dos cuidados integrados é complexa, daí que se devam sistematicamente 

avaliar as intervenções e os resultados, sejam eles em termos de saúde do utente ou 

económicos. Os estudos deveriam focar-se também nas experiências vividas pelos 

próprios utentes. Sugere-se o uso de ferramentas quantitativas e qualitativas no sentido 

de avaliar a eficiência e eficácia destas iniciativas (Kodner & Spreeuwenberg, 2002). 

O conceito de cadeia de valor (Porter, 1985) assume também bastante importância 

neste contexto e, mais concretamente, o conceito de sistema de valor, que inclui não só 

cada organização que presta o serviço individualmente, mas todos as outras que com 

esta se relacionam, incluindo os próprios utentes. O conceito de cadeia de valor passa 
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pela desagregação da empresa ou organização em múltiplas actividades, funções ou 

processos que representam as estruturas elementares para a criação de vantagens 

competitivas, pela obtenção de custos mais reduzidos e oferta de serviços diferenciados. 

A margem de lucro das organizações depende da eficiência com que esta desempenha 

as várias actividades, para que o utente esteja disposto a pagar um valor que exceda o 

custo dessas mesmas actividades na cadeia. E, conseguindo isolar essas actividades, é aí 

que a organização tem oportunidade de gerar um valor superior. A criação de 

vantagens competitivas é possível através de eventuais reconfigurações dessa mesma 

cadeia de valor. Uma vantagem de custo pode ser conseguida através de mudanças 

estruturais ou organizativas e a diferenciação pode ser alcançada através de, 

nomeadamente, mais articulação, aprendizagem e integração. As tecnologias de 

informação e comunicação podem ajudar a desenvolver a nova cadeia de valor, 

suportando nomeadamente a comunicação entre as partes. Porter (1985) refere a 

importância das sinergias, nomeadamente no que se refere à partilha de recursos, que 

podem resultar em reduções significativas de custos.  

No conceito de cadeia de valor, refere-se sempre as relações e interdependências das 

várias actividades de cada organização. No entanto, e embora no conceito de sistema 

de valor a filosofia subjacente seja idêntica, a organização é vista como parte integrante 

de um sistema mais vasto, que inclui outras organizações que com esta se relacionam e 

os próprios utilizadores do serviço. Existem ligações e interdependências também fora da 

organização, ou seja entre as várias cadeias de valor. Daí que, com o objectivo de 

adquirir vantagens competitivas, este sistema de valor deva ser gerido. 

 

2.9 A importância da dimensão regional 

Na análise dos novos paradigmas, nomeadamente no âmbito dos cuidados integrados, 

há um aspecto que é visto como fundamental: a necessidade de proximidade. Daí ter-se 

considerado pertinente abordar a questão da dimensão regional. 

Esta análise assenta, fundamentalmente, na crítica às políticas de desenvolvimento 

regional na Europa que se basearam, durante muito tempo, em modelos exógenos, 

criados de fora para dentro, sendo as regiões consideradas receptoras passivas de 

decisões sobre o seu futuro, tomadas unilateralmente pelos governos centrais sem a sua 

participação activa.  

As regiões não vivem na ausência de redes de cooperação, mas o que existe é, 

fundamentalmente, de carácter vertical, ou seja assente em relações de dependência 

face ao poder central. E uma rede vertical dificilmente se traduz em confiança e 

cooperação. Existem hoje perspectivas assentes no desenho de novas políticas, com 
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base em modelos endógenos e em torno da construção de um capital social, que resulta 

das relações entre os elementos da região e entre esta e o exterior (Morgan & Henderson, 

2002). Os elementos-chave são: confiança, voz, reciprocidade e disponibilidade para a 

cooperação, recursos intangíveis que assumem hoje um grande valor. Noutra vertente, 

esta rede seria responsável pela criação de uma cultura de aprendizagem e inovação, 

perfeitamente integrada com as reais necessidades e características regionais. 

Há todo um conjunto de entidades entre o Estado e o mercado, tais como instituições 

privadas, instituições públicas, associações e agências de desenvolvimento regional, cuja 

importância não deve ser menosprezada, já que desempenham um papel de relevo na 

promoção da aprendizagem, inovação e prestação de serviços básicos aos membros da 

região. Juntos, constituem a base da acção colectiva.  

O nível regional é tido como fulcral no desenho e implementação de políticas porque é 

considerado o nível de base, em que há uma predisposição natural para a solidariedade 

e em que as relações são mais facilmente trabalhadas. Mas a proximidade não é 

condição suficiente para trabalhar redes interactivas de aprendizagem. Pelo contrário, 

elas têm que ser construídas de modo consciente e com esforço das partes envolvidas.  

A dimensão regional parece favorecer dois aspectos importantes:  

• Actuar ao nível do conhecimento local, sendo parte dele tácito, nomeadamente 

no que respeita às relações mais ou menos formais que se estabelecem entre as 

várias organizações; 

• A construção do capital social, já que é no nível regional que existem mais 

interacções face-a-face, uma das condições necessárias à construção da 

confiança.  

A cooperação e a confiança parecem sair favorecidas quando existe proximidade, bem 

como uma forte possibilidade de as pessoas se voltarem a encontrar. 
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Capítulo 3 
Condicionantes da mudança do paradigma nas instituições 

 

Na sequência dos desafios actuais, a mudança do paradigma parece inevitável, ou seja, 

a passagem de um sistema com uma organização compartimentada para um sistema 

com colaboração efectiva entre as partes, com vista à prestação de cuidados numa 

lógica integrada e preventiva. A partilha de saberes e competências, mais do que 

desejável, parece obrigatória, bem como a revisão do paradigma da abordagem 

curativa da saúde e das formas tradicionais de apoio social. 

Acredita-se que a partilha de conhecimento e a abordagem integrada dos serviços 

venha a resultar em mais rapidez na identificação e resolução de problemas, na 

consideração das necessidades integrais dos utentes, em menores duplicações e 

frustrações, em menos situações de ruptura nos sistemas de cuidados, num maior controlo 

sobre os recursos, numa maior prevenção para responder menos a situações limite, numa 

maior partilha de riscos e de responsabilidades e num melhor uso da informação e de 

outros recursos. 

No entanto, apesar de se esperarem benefícios para todas as partes com os cuidados 

integrados, acredita-se que existem factores que condicionam a introdução destes novos 

métodos de trabalho, nomeadamente, no que se refere às alterações nas fronteiras 

definidas entre os profissionais e as próprias instituições. Assim sendo, considerou-se 

pertinente identificar eventuais barreiras à prestação de cuidados integrados. Estas 

barreiras foram agrupadas em estruturais e orçamentais, individuais, sociais e culturais. Há 

ainda a referir que, nesta abordagem, se optou por particularizar algumas barreiras à 

prestação de cuidados integrados a idosos, pela importância que é dada a este grupo 

ao longo deste trabalho. 
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3.1 Factores estruturais e orçamentais 

Uma grande barreira à prestação de cuidados integrados parece ser a fragmentação 

dos serviços social e de saúde. Na Europa, os sistemas social e de saúde estão, na sua 

maioria, divididos horizontalmente, em estruturas governativas diferentes e verticalmente, 

entre instituições ao nível central, regional e distrital, privadas e públicas, que 

desempenham diferentes funções. Estas divisões estruturais reforçam os conflitos entre 

profissões e definem as fronteiras dentro das quais os profissionais usam o seu 

conhecimento e o controlo sobre a informação para aumentar a sua autonomia e o seu 

poder (Leichsenring, 2003).  

A redefinição da estrutura é talvez o primeiro passo. No entanto, não é fácil redefinir o 

quê, como e quem. Até porque este redesenho mexe com as relações de poder e com 

as próprias culturas profissionais e organizacionais (Mur-Veeman, Eijkelberg & 

Spreeuwenberg, 2001). 

Outra questão que se coloca é a da maior ou menor intervenção do poder central na 

tomada de decisão. A temática da centralização ou descentralização pode ter alguma 

importância e discute-se se o poder de decisão deve estar ao nível do poder central ou 

se deve ser transferido para as autoridades locais ou até para as próprias instituições e 

profissionais.  

Os sistemas centralizados acarretam algumas desvantagens no que respeita à prestação 

de cuidados integrados, nomeadamente: 

• Uma decisão centralizada pode não ser adequada para responder de forma 

atempada a necessidades locais específicas e complexas; 

• A comunicação tende a ser mais difícil e morosa; 

• Pode também ter efeitos negativos no que respeita à motivação dos profissionais. 

Ainda assim, a descentralização apresenta também algumas desvantagens como, por 

exemplo, o facto de existirem muitos decisores com interesses e perspectivas diferentes, o 

que pode atrasar o próprio processo de tomada de decisão e impedir a mudança. Os 

sistemas descentralizados são caracterizados por produzirem mudanças incrementais. No 

entanto, na opinião de outros autores, existem factores que afectam de uma forma mais 

intensa a promoção destes novos paradigmas, nomeadamente o poder dos profissionais 

(Raak et al., 2003). 

Outro aspecto relevante é o da existência, ou não, de políticas concretas com vista à 

prestação de cuidados integrados. A não produção de legislação específica, de 

medidas que obriguem à prestação destes cuidados, bem como a ausência de 
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mecanismos de controlo, são factores que podem funcionar como inibidores destes 

esquemas inovadores de trabalho (Raak et al., 2003). 

Orçamentos separados também dificultam a abordagem integrada, principalmente 

quando uma das partes, o sector da saúde mais concretamente, tem significativamente 

mais recursos à sua disposição (Alaszewski et al., 2003a). As reformas que se vão fazendo 

são ainda muito dirigidas unicamente para a saúde, continuando desta forma os serviços 

sociais, já para não falar das famílias e de outros prestadores informais de cuidados, a ser 

sub-financiados e sub-valorizados e a possuir pouca formação e um acesso mínimo a 

informação e conhecimento relevante (Leichsenring, 2004).  

 

3.2 Factores individuais  

A este nível, o receio de perda de poder é talvez a barreira mais evidente. O estatuto 

profissional pode ilustrar bem esta ideia. Existe uma diferença clara entre o estatuto das 

pessoas que trabalham na área social, orgulhosos do seu trabalho e dos valores sociais, 

mas relutantes em quantificá-lo e os trabalhadores da área da saúde, nomeadamente 

enfermeiros e médicos, que desde sempre gozaram de um imenso poder profissional 

(Holtom, 2001). 

Os serviços de saúde são aqueles que são prestados por pessoas com formação médica 

e são caracterizados por disporem de uma hierarquia muito bem definida, entre médicos, 

enfermeiros e auxiliares. Prosseguindo com a questão da hierarquia, as pessoas que 

trabalham na área social são geralmente percebidas, e elas próprias muitas vezes 

também se vêm assim, como estando num nível inferior no que respeita à prestação de 

cuidados, percepções que dificultam a abordagem integrada (Leichsenring, 2004).  

No sector da saúde, os profissionais alcançaram uma posição dominante através da 

monopolização de determinadas competências e conhecimento, definindo e policiando 

as fronteiras que lhes garantem o estatuto e as recompensas.  

Uma outra forma destes profissionais manterem o estatuto é através da associação a 

utentes e/ou especialidades com maior reconhecimento, embora na sua profissão haja 

um compromisso de tratar todos os utentes de igual forma (Mckinlay, 1975). Daí os 

serviços prestados, por exemplo aos utentes idosos, serem muitas vezes transferidos para 

outros profissionais e/ou instituições.  

Particularizando, é de referir que a especialidade de geriatria não é devidamente 

reconhecida na área da saúde (Alaszewski et al. 2003b). No caso português, não existe a 

especialidade médica de geriatria. E só agora começa a haver formação superior em 

gerontologia, mais concretamente uma licenciatura bi-etápica na Escola Superior de 

Saúde da Universidade de Aveiro, onde decorre actualmente o segundo ano do curso. 



 

 36

Também na área social se considera que o apoio a crianças é mais prestigiante e 

desafiante que o apoio a idosos (Alaszewski et al., 2003b). 

Outra das formas usadas pelos profissionais no sentido de manterem o seu estatuto é 

enfatizando a questão da confidencialidade na relação que mantêm com o utente. Essa 

confidencialidade pode ser usada para restringir o volume de informação que pode ser 

partilhada com outros profissionais e/ou instituições. E esta justificação é reforçada pela 

legislação, bastante proteccionista no que respeita aos dados clínicos dos utentes 

(Alaszewski et al., 2003b). 

Os profissionais de saúde, e particularmente os médicos, estão também muito voltados 

para as questões particulares do seu serviço e/ou profissão. A formação e o treino deste 

tipo de profissionais está bastante compartimentada e orientada no sentido da 

especialização, o que não é compensado por uma gestão que comprometa estes 

profissionais com a prestação de serviços fora das suas barreiras profissionais e/ou 

organizacionais (Gröne & Garcia, 2002). O grau de especialização dos profissionais, bem 

como o seu elevado estatuto profissional e social resultam num grande poder de decisão 

no que respeita aos utentes, que apresentam uma grande dependência daqueles para 

verem os seus problemas resolvidos (Raak et al., 2003). Esta tradição de especialização 

pode dificultar o pensamento convergente, nomeadamente a constituição de equipas 

multidisciplinares. Até porque o trabalho multidisciplinar vai para além da divisão 

tradicional do trabalho e pode ameaçar o poder de decisão e a posição autónoma 

ocupada actualmente por estes profissionais. 

A este nível, é interessante recordar a configuração estrutural denominada de burocracia 

profissional (Mintzberg, 1979). Segundo este autor, este tipo de estrutura é muito comum 

em universidades e hospitais e assenta nas competências e conhecimentos dos 

profissionais e na normalização dos serviços. As organizações podem ser burocráticas sem 

ser centralizadas e, de facto, o mecanismo da normalização das competências favorece 

a burocratização e a descentralização em simultâneo. Os profissionais altamente 

especializados apresentam um grande controlo sobre o seu próprio trabalho, o que 

significa que trabalham de modo relativamente independente dos seus colegas, mas 

com um contacto muito próximo e autónomo com o “cliente”. E o sistema funciona 

porque todos sabem o que têm a fazer e o que esperar do outro, como numa operação 

longa e complexa em que muito pouco ou nada se diz.  

Para inverter esta tendência, releva-se a importância da formação académica inicial, 

onde se sugerem algumas medidas: 

• Selecção dos estudantes efectuada com base não só nas habilitações 

académicas, mas também em competências cognitivas e de comunicação; 
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• Formação para a aquisição de competências de relacionamento interpessoal e 

de trabalho em equipa; 

• Formação relevante e prática em matérias mais transversais, no sentido de 

estimular a integração, tais como as ciências sociais e comportamentais e a 

gestão, que devem ser iniciadas o mais cedo possível na formação do indivíduo. 

Esta opção é fundamental para que, desde o início, o profissional possa ser capaz 

de pensar e agir de um modo que vai muito além das actuais fronteiras; 

• Formação dos profissionais ao longo de toda a sua carreira e não unicamente 

assente na obtenção de um grau académico ou num estágio. 

As Escolas de Saúde têm um papel importante a desempenhar a este nível e, nas 

instituições actualmente existentes, ferramentas como os grupos de discussão ou outras 

que favoreçam a interdisciplinaridade podem ser utilizadas no sentido de favorecer a 

integração e melhorar a coordenação e a continuidade (Gröne & Garcia, 2002).  

Por outro lado, para que se evolua para a partilha, é crucial que as partes se vejam 

como interdependentes. De facto, a interdependência e as relações de poder assumem 

uma relevância enorme na literatura relativa à temática das redes e das parcerias. As 

organizações desempenham um papel ambíguo na rede: por um lado, necessitam dos 

recursos da outra parte para atingir os seus próprios objectivos e, por outro, querem 

manter a sua autonomia o mais possível (Mur-Veeman et al., 2001). No início, 

normalmente não existe confiança e as partes procuram manter o seu nível de 

compromisso com a rede o mais baixo possível, que será o suficiente para atingir os seus 

próprios objectivos. Espera-se, no entanto, que se evolua para outros estádios, para que 

se possa tirar efectivamente partido da troca de conhecimento no longo prazo. 

A partilha de conhecimento é também vista, muitas vezes, como uma tarefa adicional, 

com algumas tarefas associadas: reflexão, documentação e comunicação. Muitas vezes, 

os benefícios da partilha do conhecimento não são claros para as pessoas, 

principalmente quando estas não estão motivadas e, nas práticas diárias, os benefícios 

são incertos e o retorno da partilha do conhecimento não é imediato.  

 

3.3 Factores sociais e culturais 

Uma questão relevante no que se refere, concretamente, à prestação de cuidados 

integrados a idosos é a análise da existência, ou não, de discriminação deste grupo 

(Tinker, 1996). Existem processos culturais e sociais que discriminam os idosos porque estes 

são velhos, colocando-os à margem e privando-os de direitos enquanto cidadãos, 

discriminação essa que assenta no estereótipo de que as pessoas idosas são incapazes, 

improdutivas, dependentes e menos passíveis de receber tratamento (Bytheway, 1995). 
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Esta discriminação é difícil de combater, já que ela assenta em percepções fortemente 

interiorizadas e que serão negadas pelos indivíduos e pelas instituições. De um ponto de 

vista economicista, esta questão é particularmente relevante se analisarmos as decisões 

que os profissionais de cuidados têm que tomar individualmente, bem como as decisões 

das instituições em termos de acesso aos serviços e de afectação de recursos. Nos 

hospitais públicos ou nos centros de saúde, o médico deveria tomar as suas decisões em 

função de informação clínica relevante, no entanto, actualmente, aspectos não clínicos, 

como a idade, sexo e etnia estão a influenciar as decisões clínicas. No Reino Unido, por 

exemplo, as mulheres idosas são menos passíveis de receber tratamento adequado do 

que qualquer outro grupo (Dudley et al., 2002). Muitos idosos com problemas cardíacos 

são normalmente alvo de tratamento desajustado e de atrasos, devido nomeadamente 

ao seu encaminhamento para outros especialistas que não os cardiologistas. Como 

consequência, têm dado entrada nos hospitais um número significativo de idosos já a 

viver situações limite. A terapia preventiva é claramente insuficiente, o que torna o 

tratamento e a reabilitação mais complexos (Alaszewski et al., 2003b). A discriminação ao 

nível das instituições raramente é explícita, até porque estas não vão admitir que os 

idosos estão a ser privados de tratamento adequado por causa da sua idade. 

Geralmente, são apresentados argumentos como a pouca eficácia dos tratamentos.  

Outra questão está muito relacionada com o facto de os profissionais de saúde 

raramente olharem a realidade da saúde “com as lentes” do utente, ou seja, desde 

sempre os profissionais se limitaram a dar instruções, e isto dificulta a abordagem 

pretendida, centrada no utente (Kodner & Spreeuwenberg, 2002). 

Uma outra variável relevante é o grau de importância que é atribuído aos prestadores 

informais de cuidados e a questão do dever moral que traduz a pressão que ainda existe 

em alguns países para que estes prestem este tipo de cuidados. Assim sendo, se a 

prestação informal de cuidados for comum e predominante, haverá menos pressão 

sobre os profissionais e as instituições no sentido da promoção dos cuidados integrados 

(Raak et al., 2003). 

Uma das variáveis com maior impacto na constituição de equipas multidisciplinares é a 

cultura profissional e organizacional, sendo a cultura o conjunto de valores, crenças, 

regras e entendimentos que são partilhados por indivíduos de um determinado grupo 

profissional e/ou organização e que representa a parte não formalizada, não escrita da 

aprendizagem feita pelo grupo. Existindo, a cultura é difícil de discutir, de desafiar. E, a ser 

alterada, deverá sê-lo depois de modificadas as atitudes dos indivíduos com sucesso. O 

problema reside no facto de a implementação de um projecto integrado ser geralmente 

considerada por cada uma das partes envolvidas como uma violação das suas rotinas e 
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identidade e ensombrada pela crença de que a outra parte tentará impor a sua cultura 

(Mur-Veeman et al., 2001) 

A questão da existência de uma linguagem comum é igualmente importante para que 

os elementos do grupo possam comunicar as analogias e imagens e seja exteriorizado o 

conhecimento tácito presente nos modelos mentais, experiências e pontos de vista 

individuais. 

Outro conceito que pode também ser interessante discutir é o do grau de individualismo 

da sociedade. Numa sociedade mais individualista, é de esperar que os indivíduos e as 

instituições privadas sejam responsáveis pelos cuidados sociais e de saúde, enquanto 

que, em sociedades mais colectivistas, espera-se que o Estado identifique os problemas e 

apresente soluções (Raak et al., 2003). 

Existem alguns resultados empíricos reveladores da importância dos aspectos culturais e 

das barreiras sociais e individuais na partilha do conhecimento, que parecem sugerir que 

a maior dificuldade na gestão do conhecimento é conseguir alterar o comportamento 

das pessoas, ou seja, conduzi-las à partilha. Promover a cooperação, a confiança e o 

trabalho em equipa na organização é um desafio e uma tarefa extremamente 

importante, até porque, tradicionalmente, sempre se recompensou a experiência e o 

desempenho individual. 
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Capítulo 4 
O papel da tecnologia 

 

É impossível dissociar a questão da integração, das redes e do trabalho colaborativo, das 

potencialidades oferecidas pelas tecnologias de informação e comunicação no que se 

refere, nomeadamente, à partilha de informação e conhecimento entre profissionais 

e/ou instituições.  

Neste capítulo, numa primeira fase, abordar-se-á a importância das tecnologias de 

informação e comunicação nos cuidados integrados e, posteriormente, apresentar-se-ão 

alguns conceitos teóricos centrais em torno da temática da difusão de inovações e 

eventuais barreiras e facilitadores à introdução tecnológica nas instituições particulares 

de solidariedade social.  

 

4.1. As tecnologias de informação e comunicação e os cuidados integrados 

As tecnologias de informação e comunicação podem oferecer importantes contributos à 

coordenação e integração nos vários níveis de cuidados, nomeadamente no que 

respeita à comunicação entre as partes e, mais concretamente, relativamente à 

comunicação da informação do utente. A partilha de informação do utente pode 

contribuir para minimizar as duplicações e garantir melhorias significativas nos serviços, 

nomeadamente ao nível do diagnóstico (Gröne & Garcia, 2002). 

As tecnologias de informação e comunicação são todas as tecnologias usadas para 

armazenar, processar e representar a informação bem como todas as tecnologias 

usadas para a comunicação (UCP, 2001). As possibilidades por ela oferecidas são 

imensas, mas a sua aplicação encontra ainda alguns obstáculos: 
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• É difícil obter acordo nos conteúdos das bases de dados, sendo uma base de 

dados “uma colecção de dados organizada de forma a servir múltiplas 

aplicações de um modo eficiente, sendo os dados guardados de uma forma que 

aparece como única ao utilizador” (Santana, 2000); 

• As questões da confidencialidade e da segurança da informação, que têm sido 

amplamente levantadas e a legislação, ainda bastante restritiva a este nível; 

• O ritmo da evolução tecnológica que, por ser de tal forma rápido, não consegue 

ser acompanhado pela legislação. 

As tecnologias de informação e comunicação assumem um papel de relevo no suporte 

à gestão da informação. No entanto, os retornos do investimento nestas tecnologias não 

são imediatos. Ainda assim, a maioria dos problemas que se colocam são de natureza 

administrativa e organizativa, não tecnológica (Gröne & Garcia, 2002). 

O desafio que é colocado actualmente ao uso das tecnologias de informação e 

comunicação é o da passagem da sua posição de suporte a processos para o suporte a 

competências. Trata-se de conciliar o processamento de transacções, a integração da 

logística, a gestão documental e o comércio electrónico com a construção de formas de 

comunicação, de conversação e aprendizagem, de comunidades de trabalho e acesso 

a informação e a experiências.  

As organizações necessitam de arquitecturas tecnológicas mais orientadas para a 

resolução de problemas e para a representação do conhecimento. Devem ser criados 

mecanismos mais centrados na manutenção de contactos e menos na captura e 

disseminação centralizada da informação. As tecnologias de informação e 

comunicação devem ser utilizadas para facilitar a troca de experiências e o trabalho em 

conjunto e também para mapear e acompanhar a participação de cada um.  

As tecnologias de informação e comunicação podem ser utilizadas para aumentar a 

eficiência das pessoas e melhorar o fluxo de informação dentro e entre organizações, 

enquanto que os sistemas sociais, tal como os grupos de trabalho, melhoram as suas 

interpretações através de múltiplas visões acerca da informação disponível.  

Existem, no entanto, algumas preocupações-chave a resolver antes da introdução de 

tecnologias de informação e comunicação nas instituições. É fundamental garantir que 

quem vai lidar com essas tecnologias tem formação adequada, bem como verificar o 

nível de adequação às necessidades da organização. Caso se opte por envolver os 

cidadãos, há outros aspectos a ter em conta, como circunstâncias económicas, idade, 

restrições físicas, formação ou até aspectos relacionados com o isolamento em algumas 

regiões. 
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Ao nível dos recursos humanos, tão relevantes para este processo de transição para a 

sociedade do conhecimento, o baixo nível de formação e, mais concretamente, o baixo 

índice de aprendizagem ao longo da vida em Portugal é ainda uma realidade. 

O indicador de aprendizagem ao longo da vida pressupõe todo o tipo de aprendizagem. 

A mais tradicional, desde o infantário à universidade e todo o tipo de cursos ao longo 

desse percurso, mais orientados para crianças e jovens adultos, mas também a formação 

que ocorre posteriormente, fora do sistema tradicional, normalmente efectuada por 

adultos e orientada para áreas diversas. Os indicadores de aprendizagem ao longo da 

vida são, normalmente, mais relevantes para a educação não tradicional e influenciam 

bastante os processos de inovação, nomeadamente: 

• Nas organizações, aquando da “destruição” de alguns processos e criação de 

novos, bem como na introdução de tecnologias novas ou adaptações das 

existentes, a flexibilidade, a formação contínua e a capacidade de transferir 

experiências e competências entre actividades é fundamental; 

• Na procura, facilita a adopção pela sociedade em geral de inovações 

tecnológicas e de serviço, criando mercado para a inovação; 

• A força de trabalho está a envelhecer e a tecnologia a rejuvenescer, daí a 

importância da aprendizagem contínua, já que sem essa formação os 

trabalhadores mais velhos terão mais dificuldade em adquirir conhecimento novo. 

As tecnologias de informação e comunicação podem favorecer esta aprendizagem e 

permitir novas abordagens, como o ensino à distância. Adicionalmente, são necessárias 

adaptações na própria organização do trabalho. A capacidade e a motivação dos 

idosos para trabalhar, bem como de outros grupos em situação de dependência, 

poderia ser melhorada se lhes fossem apresentadas alternativas, como uma maior 

flexibilidade na organização do trabalho, nomeadamente através de ajustes nos tempos 

de trabalho, rotação no trabalho ou adopção do tele-trabalho. 

Pela importância que as tecnologias de informação e comunicação podem assumir no 

contexto dos cuidados integrados, nas secções seguintes abordar-se-á, numa primeira 

fase, o processo de difusão e adopção de inovações, pela pertinência e importância 

desta temática e, posteriormente, analisar-se-ão eventuais barreiras e facilitadores à 

aquisição, implementação e utilização de tecnologias de informação e comunicação 

pelos indivíduos nas instituições, abordando uma diversidade de factores que se acredita 

condicionarem este processo. 
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4.2 O processo de difusão e adopção de inovações 

Como foi já enfatizado, as tecnologias de informação e comunicação podem 

desempenhar um papel fulcral enquanto ferramenta de suporte aos cuidados 

integrados, favorecendo o trabalho em equipa e a partilha de informação. No entanto, 

estudos efectuados no âmbito da introdução, adopção e uso de inovações sustentam 

que este é um processo que deve ser antecipado e gerido, pela importância estratégica 

que assume, nomeadamente na obtenção de vantagens competitivas. 

Segundo Rogers (1995), “a difusão é o processo de comunicação de uma dada 

inovação através de determinados canais ao longo do tempo e entre as partes de um 

dado sistema social”. Este autor considera que existem quatro factores que influenciam a 

difusão de uma inovação: a inovação em si mesma (ideia, prática ou objecto, entendida 

como nova); a forma como essa inovação é comunicada (canais de comunicação); o 

sistema social em que está a ser introduzida (composto por elementos interrelacionados e 

comprometidos com objectivos comuns) e o factor tempo (tempo relativo de adopção 

de inovações por um indivíduo ou grupo).  

Rogers (1995) levou a cabo um conjunto de estudos que revelam que as inovações 

passam por uma fase de crescimento gradual, passando depois por um período de 

crescimento relativamente rápido. Posteriormente, a taxa de adopção estabiliza e 

eventualmente declina, processo que pode ser representado por uma curva-S (Figura 2). 

 

 

Figura 2- Curva-S representando a adopção de uma inovação ao longo do tempo (adaptado de Rogers, 1995) 

É de realçar, no entanto, que os estudos relativos à difusão de inovações remontam ao 

ano de 1903, quando o sociólogo Gabriel Tarde traçou pela primeira vez a curva-S, 

assumindo que era este o comportamento adequado na adopção da maior parte das 

inovações. 

No entanto, Markus (1987) defende a necessidade de alteração da tradicional curva-S, 

atendendo aos meios de comunicação interactiva, desde os telefones móveis ao correio 

electrónico, cuja adopção se tornou cada vez mais atractiva, quanto mais foi utilizada 
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pela generalidade das pessoas. Numa primeira fase, estas inovações tiveram dificuldades 

de implementação, uma vez que muitos dos destinatários das mensagens não utilizavam 

ainda estes meios, situação que se veio a alterar significativamente. A curva de difusão 

de inovações de Markus (1987) não é, por isso, uma curva-S mas sim uma curva com um 

crescimento mais íngreme. 

Rogers (1995) considera que existem cinco fases no processo de decisão em relação a 

uma dada inovação (tomada de conhecimento da inovação, influência, decisão, 

implementação e confirmação da decisão) e acredita que existe um conjunto de 

características, nomeadamente, a vantagem relativa, a compatibilidade e a 

complexidade que, dependendo do modo como são percebidas pelos potenciais 

futuros utilizadores, influenciam o processo de adopção de inovações.  

Este autor atribui também categorias aos indivíduos de acordo com o seu grau de 

aceitação e atitude face às inovações, bem como da sua capacidade de influência 

neste processo, sugerindo que a sua introdução não deve ser feita de forma rápida e 

massiva. Nos seus estudos, Rogers (1995) adoptou cinco categorias de utilizadores: 

inovadores, primeiros utilizadores, primeira maioria a adoptar, última maioria a adoptar e 

retardatários. Os inovadores são os mais ousados, mais capazes de lidar com o risco e são 

os que mais cedo no processo de difusão adoptam a inovação. Os primeiros utilizadores 

têm respeito pelas inovações e pelos benefícios potenciais e, sendo bastante respeitados 

pelos seus pares, são líderes de opinião e agentes de mudança. A primeira maioria a 

adoptar, mais ponderada, principalmente no que respeita aos custos versus benefícios 

do investimento, geralmente adoptam a inovação precisamente antes da última maioria 

a adoptar. A última maioria a adoptar, mais céptica, adopta as inovações depois da 

primeira maioria as ter adoptado e os retardatários, resistentes e conservadores, são os 

últimos a adoptar as inovações, já bastante tarde no processo de difusão. Este processo 

toma a forma de uma curva em forma de sino, ilustrada na Figura 3, onde constam as 

percentagens dos utilizadores potenciais  
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Figura 3- Curva de Rogers para a adopção de inovações (adaptado de Rogers, 1995) 

Rogers (1995) chama também a atenção para o facto de que uma inovação pode ser 

rejeitada em qualquer fase do processo, mas a rejeição não deve ser confundida com 

descontinuidade, já que a descontinuidade é uma rejeição posterior à adopção da 

inovação. São identificados dois tipos de descontinuidades: desencantamento (rejeição 

da inovação resultante de um desempenho negativo) e substituição (rejeição de uma 

dada inovação para adoptar uma outra tida como melhor). 

A teoria de Rogers (1995) da difusão de inovações pode resumir-se no esquema 

apresentado na Figura 4. 

Já Goldby (1999) defende uma abordagem estratégica ao processo de adopção de 

inovações nas organizações, descrevendo sete fases que devem ser percorridas para 

que as mesmas sejam assimiladas com sucesso. São elas: consciência, aquisição, 

aplicação, aceitação, comunicação, assimilação e repetição incremental (Figura 5). 
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Figura 4- Modelo de difusão de inovações (adaptado de Rogers, 1995) 

 

 

 

Figura 5- Estádios de adopção de inovações (adaptado de Goldby, 1999) 
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Nesta análise, haverá lugar a um cruzamento entre esta abordagem estratégica e a 

curva de Rogers (1995). 

O primeiro estádio, de tomada de consciência, é impulsionado pelos primeiros 

utilizadores, de certa forma visionários e com alguns conhecimentos técnicos, que 

procuram informações sobre eventuais inovações de forma proactiva, interesse que 

normalmente desencadeia esforços no sentido de conhecer e avaliar a tecnologia, bem 

como de influenciar a estratégia da organização. Daí que faça sentido, em primeiro 

lugar, convencer os primeiros utilizadores. 

A fase da aquisição corresponde ao momento em a tecnologia é trazida pelos primeiros 

utilizadores para dentro da organização para ser explorada. No estádio seguinte, de 

aplicação, há que gerar uma validação interna focada na análise da tecnologia à luz 

das especificidades e problemas concretos da organização. Num quarto nível, de 

aceitação, essa tecnologia é utilizada, mas de forma limitada, ou seja apenas numa área 

limitada da organização, pelo grupo maioritário que aceita mais facilmente as 

inovações, a primeira maioria a adoptar. De seguida, existe a fase da comunicação e 

treino, que pressupõe a disseminação das ferramentas e do conhecimento técnico por 

toda a organização, incluindo os mais cépticos, a última maioria a adoptar, que 

geralmente só aceita as novas ideias quando a maior parte dos indivíduos já as adoptou. 

Nesta fase, promover a utilização da tecnologia junto do público-alvo é uma postura 

táctica. A comunicação e treino, se implementados, conduzem à assimilação e atinge-se 

este estádio quando a tecnologia é introduzida e integrada no seio de toda a 

organização, criando-se deste modo uma base de conhecimento que se vai replicando. 

Depois da assimilação espera-se que os utilizadores não necessitem de recorrer a 

manuais, uma vez que facilmente poderão encontrar um colega, no seio da 

organização, com as respostas que necessitam.  

Este ciclo não termina, no entanto, com a assimilação. Há sim uma espécie de 

renovação, com o melhoramento das ferramentas e com a acumulação de 

experiências. Daí a fase da repetição incremental, dirigida pelos primeiros utilizadores, 

sempre atentos às inovações. Quanto aos inovadores, são relevantes enquanto 

impulsionadores da mudança. Os retardatários, conservadores, são geralmente críticos 

em relação às inovações, que só aceitarão quando estas se tornarem a corrente 

dominante. 

Peter Senge (1990), nas suas abordagens no âmbito da aprendizagem organizacional, 

realça também a importância do aspecto humano das organizações nos processos de 

mudança, defendendo que as mudanças, ao invés de serem impostas, devem ser 

cultivadas. De acordo com este autor, para fazer face à mudança, as organizações 
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devem ser flexíveis e, para isso, há que garantir o envolvimento de todos e promover a 

aprendizagem em todos os níveis da hierarquia. A própria organização deve estar 

estruturada e fornecer as ferramentas necessárias ao favorecimento desta tendência. E, 

para uma organização que aprende, não basta sobreviver ou adaptar-se. A 

aprendizagem deve ser um processo generativo, ou seja, na organização deve-se 

fomentar a capacidade de criar. 

No âmbito da implementação de novas tecnologias, o processo pode falhar se não 

existir uma cultura prévia de colaboração entre os potenciais utilizadores, bem como 

estratégias de mudança organizacionais (Amaral, 2002). 

As correntes dominantes no âmbito da difusão de tecnologia realçam os processos de 

influência e de fluxos de informação, ou seja, as organizações que não dispõem de 

tecnologia mantêm contactos com outras que já a utilizam, aprendem a utilizá-la e 

acabam por adoptá-la (Rogers, 1995). Outra perspectiva está relacionada com os custos 

e os benefícios, ou seja, quanto mais elevado for o custo, mais lenta será a difusão e 

quanto mais elevado for o benefício percebido dessa inovação, mais célere será a sua 

difusão (Mansfield, 1968). 

No entanto, existe um modelo que enfatiza o papel da experiência e da aprendizagem 

organizacional enquanto potencial barreira à adopção de inovações (Attewell, 1996). As 

organizações tendem a adiar a adopção e a utilização de tecnologias de informação e 

comunicação, até disporem de conhecimentos técnicos específicos para a utilizarem 

com sucesso. A título de exemplo, as empresas de consultoria vieram minimizar essas 

barreiras, permitindo beneficiar da utilização de tecnologias de informação e 

comunicação, sem que as empresas disponham internamente de conhecimentos 

suficientes para as adoptar. Minimizadas essas barreiras, o processo de difusão é mais 

célere.  

Attewell (1996) pretendeu analisar a importância da aprendizagem e do conhecimento 

técnico na difusão de tecnologias de informação e comunicação. Segundo ele, a 

implementação de tecnologias de informação e comunicação requer tanto uma 

aprendizagem individual como organizacional. A organização aprende à medida que os 

conhecimentos e as competências individuais são incorporados nas rotinas e práticas 

diárias, ultrapassando o próprio indivíduo. De facto, a adopção de uma dada tecnologia 

não implica unicamente a aquisição de software e de hardware, mas requer a existência 

de determinadas competências. O surgimento de empresas de serviços, que passaram a 

funcionar como intermediárias entre as tecnologias de informação e comunicação e os 

utilizadores, acelerou o processo de difusão, uma vez que a barreira da falta de 

competências específicas foi, deste modo, minimizada. De facto, o conhecimento e as 
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competências podem constituir barreiras significativas e, do lado da oferta, as empresas 

têm vindo a inovar, não só no que se refere ao produto em si, mas particularmente no 

desenvolvimento de mecanismos que agilizem o processo de aprendizagem dos 

utilizadores (Attewell, 1996).  

Os próprios fabricantes de tecnologias de informação e comunicação perceberam que 

o conhecimento poderia constituir uma barreira à sua adopção e tomaram medidas, 

como a disponibilização de manuais online ou de programas de formação. 

O papel dos consultores foi particularmente relevante para as pequenas e médias 

empresas que, não dispondo de um departamento de sistemas de informação, optaram 

por recorrer aos serviços de outras empresas, nomeadamente, para serviços de 

aconselhamento, instalação, programação e ligações em rede.  

É importante realçar que a maior barreira no âmbito do conhecimento ainda diz respeito 

ao software, nomeadamente à concepção de programas que tenham em atenção as 

especificidades dos negócios. O aparecimento dos packages, ou seja software genérico, 

que pode ser adaptado às necessidades específicas das empresas, ganhou 

popularidade na década de 70. No entanto, e embora se acreditasse que a intervenção 

do utilizador em termos de programação seria reduzida, estas soluções apresentavam 

algumas limitações, nomeadamente o desajuste entre o software e as particularidades 

dos negócios, o que levou as empresas a recorrer a outras soluções ou a contratar 

recursos para fazer a respectiva customização. Ao longo do tempo têm sido 

desenvolvidos esforços no sentido de desenvolver software que não exija tanto dos 

utilizadores em termos de competências de programação, nomeadamente o 

aparecimento dos menus, para substituir a utilização de comandos complexos ou de 

linguagem procedimental. As opções de ajuda nas próprias aplicações, bem como as 

linhas telefónicas de assistência ou o software operado remotamente, com o objectivo 

de diagnosticar e resolver problemas, vieram atenuar a barreira da aprendizagem com 

que muitas vezes se confronta o utilizador. 

Todas estas soluções vieram, de facto, tornar o software mais simples de utilizar. No 

entanto, tanto a aquisição de conhecimento como as exigências em termos de 

competências do utilizador se mantêm, porque persiste a necessidade de aprender 

como melhor aplicar as tecnologias de informação e comunicação ao contexto 

específico em que estas irão ser utilizadas. 

A utilização destas aplicações e a sua adequação à realidade concreta exige, de facto, 

um determinado grau de conhecimento e de competências, em que parte pressupõe 

encontrar formas de contornar as dificuldades e até falhas dos próprios programas e, por 

outro lado, conseguir que os programas cumpram determinadas funções para as quais 
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não foram inicialmente delineados (Attewell, 1996). Outra vertente da aquisição de 

conhecimento ocorre também quando os utilizadores “descobrem” de que forma a 

tecnologia pode alterar a forma da empresa fazer o seu negócio. O estudo levado a 

cabo por Attewell (1996) permitiu concluir que, apesar dos mecanismos disponíveis para 

reduzir o nível de conhecimento necessário à adopção de tecnologias de informação e 

comunicação, esse facto não eliminou a necessidade de aquisição de conhecimento e 

de aprendizagem dos utilizadores. 

Hoje em dia, a grande maioria dos utilizadores consegue usar as tecnologias de 

informação e comunicação de forma a responder às exigências diárias. No entanto, 

segundo Attewell (1996), pode haver uma reversão neste processo, já que os avanços em 

determinadas tecnologias de informação e comunicação podem aumentar o grau de 

complexidade e de incerteza e de novo a dependência dos utilizadores, erguendo-se 

novas barreiras de conhecimento. Attewell (1996) propõe então uma acção combinada 

entre o serviço prestado por entidades externas, para situações mais raras e complexas e 

a manutenção do “aprender fazendo”, internamente, para a prossecução das 

actividades diárias da organização. Estas duas opções são entendidas como 

complementares. 

 

4.3 Factores com influência no processo de introdução tecnológica: barreiras e 

facilitadores 

Existe já um corpo de literatura no âmbito das barreiras e facilitadores à adopção de 

tecnologias de informação e comunicação nas empresas, nomeadamente o resultado 

de um trabalho levado a cabo por Santana (2000) que envolveu a aplicação de um 

modelo teórico a empresas na região de Aveiro, integrador de um conjunto de variáveis 

até aí tratadas de modo mais ou menos disjunto. 

Em relação às instituições que iremos abordar neste trabalho, as instituições particulares 

de solidariedade social, embora alguns temas tenham sido já abordados na literatura, 

pouco existe que tenha sido testado empiricamente. 

Nesta secção, tentar-se-á analisar um conjunto de factores que se considera exercerem 

influência no processo de adopção de tecnologias de informação e comunicação, 

resultado em grande medida de uma revisão de literatura relativa ao processo de 

adopção e difusão de inovações e do modelo já referido e já aplicado junto de 

pequenas e médias empresas industriais da região de Aveiro. Os factores considerados 

nesta análise foram: externos, estratégicos, estruturais e de recursos, individuais, culturais, 

relacionados com rotinas e processos e com a tecnologia, que irão posteriormente ser 

testados junto de um conjunto de instituições. 
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4.3.1 Factores externos 

Attewell (1996) realça o papel da aprendizagem organizacional como barreira à 

adopção de tecnologias de informação e comunicação. Uma vez que o conhecimento 

técnico não flui facilmente dos distribuidores e fabricantes para as organizações, é 

natural que estas adiem a aquisição de tecnologias até disporem de conhecimentos 

técnicos para a sua utilização com sucesso. Attewell (1996) propõe então a 

complementaridade entre o serviço prestado por entidades externas, para situações 

mais complexas e a aprendizagem interna, para a prossecução das actividades diárias 

da organização. 

A questão dos custos parece também influenciar o processo de adopção de inovações, 

bem como os benefícios percebidos: quanto mais elevados são os custos mais lenta será 

a difusão e quanto mais elevados são os benefícios percebidos, mais rapidamente 

acontecerá (Mansfield, 1968). No entanto, um enfoque grande na questão dos custos e 

da rentabilidade tem sido alvo de críticas, uma vez que, nos estudos económicos por 

vezes são ignoradas as barreiras e os facilitadores não monetários, que constituem a 

razão de ser de outras escolas da teoria da difusão (Santana, 2000). 

Os manuais, os procedimentos normalizados, a manutenção de equipamentos à 

distância e a formação dos utilizadores vieram também facilitar o processo de adopção 

de tecnologias de informação e comunicação. No entanto, dada a necessidade de os 

utilizadores adquirirem conhecimento específico, os consultores têm desempenhado, a 

este nível, um papel importante, ao prestarem às organizações um conjunto de serviços, 

nomeadamente de aconselhamento na compra de equipamentos, planeamento de 

sistemas, desenvolvimento e instalação de software, integração de computadores em 

rede e formação. Por outro lado, a falta de adaptação do software às especificidades 

das empresas, bem como a falta de flexibilidade dos respectivos programas resultam, 

muitas vezes, em grandes inconvenientes para as empresas. A opção por software 

especializado é uma alternativa viável, embora possa ser mais morosa e cara (Santana, 

2000). 

Os Governos têm também um papel a desempenhar no sentido de estimular a adopção 

de novas tecnologias, informando acerca das suas potencialidades, dos incentivos 

financeiros e dos programas disponíveis e dando, de certo modo, o exemplo, prestando 

eles próprios serviços recorrendo a suportes não tradicionais de comunicação.  

O aspecto legal é apontado como uma fonte de problemas, mais concretamente as 

disposições relacionadas com a confidencialidade dos dados, uma vez que estas podem 
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dificultar a implementação e a manutenção de sistemas em rede (Lapointe, Lamothe & 

Fortin, 2002). 

Um estudo efectuado junto de cerca de 900 empresas do sector industrial português, no 

ano de 1990, realçou também a importância do grau de sofisticação da procura na 

adopção de inovações, ou seja a exigência e sofisticação da procura, nomeadamente 

relativamente aos padrões de qualidade, poderá ser um factor dinamizador da adopção 

de novas tecnologias (Faria, Fenn & Bruce, 2003). De facto, acredita-se que os clientes, 

dos quais as empresas dependem fortemente, podem exercer pressão sobre estas no 

sentido de as forçar a adoptar determinadas inovações (Santana, 2000).  

Outra razão para a não adopção de certas inovações por parte das empresas pode ser 

a sua não adopção pelos “parceiros no negócio”, nomeadamente clientes, 

fornecedores ou outras organizações com quem costumam comunicar (Santana, 2000). 

 

4.3.2 Factores estratégicos 

O papel das tecnologias de informação e comunicação nas organizações pode ser 

tradicional (suportam as operações mas não estão relacionadas com a estratégia), 

evolutivo (suportam a estratégia mas não fazem parte dela) ou integral (fazem parte 

integral da formulação da estratégia) (Grover & Segars, 1996). A importância dada ao 

recurso tecnologias de informação e comunicação na formulação da estratégia parece 

estar relacionada com o sucesso percebido desses sistemas, pelo que uma menor 

consciência do seu valor e do seu potencial estratégico pode reflectir-se numa menor 

difusão, frequência e uso dos equipamentos e menor satisfação dos utilizadores (Grover & 

Segars, 1996). 

De facto, a relação entre a estratégia das organizações e a adopção de inovações foi 

identificada por vários autores. Parthasarthy & Sethi (1992) distinguiram a adopção de 

inovações de processo, geralmente adoptadas por empresas com orientações 

estratégicas de baixo custo, da adopção de inovações no produto, opção geralmente 

de empresas que adoptam estratégias de diferenciação. Também Imperativos 

estratégicos relacionados com a gestão da qualidade têm favorecido a adopção de 

determinadas tecnologias (Davenport, 1993).  

Existem, também, outros facilitadores estratégicos que condicionam automaticamente a 

opção pela adopção e utilização de tecnologias de informação e comunicação, 

nomeadamente a necessidade de dispor de arquitecturas integradas para o sistema de 

informação, com o objectivo de melhorar a comunicação e a integração internas e 

externas de uma dada organização (Santana, 2000). 
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A implementação de tecnologias de informação e comunicação de forma faseada e 

incremental parece ser a melhor opção, bem como uma correcta gestão das 

expectativas dos utilizadores na fase da implementação, eventualmente baixando as 

expectativas numa fase inicial, para as elevar numa fase posterior (Shrivastava & Shaw, 

2003). 

Parece, de facto, existir uma correlação clara entre a orientação estratégica das 

organizações e o processo de adopção de tecnologias de informação e comunicação 

(Cooper & Weible, 1999). 

 

4.3.3 Factores estruturais e de recursos 

De acordo com Schumpeter (1942), as empresas em situação de monopólio apostam 

mais na inovação através de um investimento intensivo em investigação e 

desenvolvimento, daí que considere a estrutura de mercado um factor relevante no 

processo de adopção de inovações. O poder de mercado reduz o risco associado à 

actividade de inovação e é de esperar a obtenção de lucros significativos com a 

adopção de uma tecnologia nova.  

No entanto, um estudo efectuado junto de 13000 empresas do sector industrial italiano no 

período 1990-1992, com o objectivo de testar algumas fundamentações teóricas relativas 

à difusão de inovações, permitiu concluir que existe sim uma relação positiva entre a 

dimensão das empresas e a inovação, não necessariamente relacionada com a maior 

ou menor concentração do mercado (Bartoloni & Baussola, 2001). De acordo com este 

estudo, a probabilidade de adopção de inovações é maior da parte de grandes 

empresas, dimensão que pode estar relacionada com o acesso mais fácil a 

financiamento. Das conclusões deste estudo há também a realçar o denominado “efeito 

de contágio”, ou seja, se num determinado sector o grau de adopção de inovações for 

elevado, esse facto influenciará positivamente a sua adopção por todas as organizações 

desse mesmo sector. 

A relação entre a dimensão das organizações e a maior ou menor facilidade na 

adopção de inovações tem sido amplamente estudada, mas os resultados ainda não 

são conclusivos. Mascarenhas (1991) defende que a adopção de inovações requer uma 

disponibilidade de recursos que geralmente não existe em pequenas empresas. A 

dimensão das organizações pode também, indirectamente, influenciar este processo 

pelo aumento da complexidade organizativa e da descentralização das estruturas. No 

entanto, estudos levados a cabo por outros autores (Cooper & Weible, 1999) 

consideraram que esta relação não é tão imediata, sugerindo que o grau de adopção 

depende, sim, do tipo de inovação que está a ser considerada. Romano (1990) concluiu 
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até que empresas mais pequenas podem ser mais bem sucedidas na adopção de 

inovações quando lidam com produtos ou serviços inovadores considerando, no entanto, 

que estas estão em desvantagem no que se refere a restrições em termos de recursos e 

até de estrutura organizativa. Rothwell (1983) defende que, em mercados novos, onde as 

inovações radicais abundam, as empresas mais pequenas e flexíveis têm vantagem face 

às maiores, com estruturas mais pesadas. Já em mercados mais maduros, a 

disponibilidade de recursos é fundamental para a aposta em investigação e 

desenvolvimento.  

Embora, no geral, se assuma que empresas com mais recursos adoptam com mais 

facilidade inovações, esta relação não é consensual. Existem duas perspectivas 

contrárias (Bourgeois, 1981). Uma abundância de recursos pode ser crítica, já que pode 

gerar desperdícios e improdutividade. Na óptica contrária, pode-se defender que a 

riqueza de recursos pode proteger as empresas das incertezas inerentes ao processo de 

adopção de inovações, levando-as à experimentação e à inovação. 

Num estudo elaborado em Inglaterra (Currie, 1996) verificou-se que, na maioria das 

organizações, existia um departamento responsável pelas tecnologias de informação e 

comunicação, pelo que, ao invés de estruturas mais planas e orientadas para os 

processos, a centralização destes serviços parecia ser ainda uma realidade. A 

centralização das tecnologias de informação e comunicação parece ser, para os 

responsáveis das organizações, uma forma de controlar os custos e de garantir a 

coordenação dos serviços. Segundo este estudo, as tecnologias de informação e 

comunicação são vistas como “um suporte às actividades-chave e não como recursos 

estratégicos e nas quais os departamentos financeiros têm um papel importante”. São, 

normalmente, estes departamentos e os departamentos de contabilidade que albergam 

a unidade de Tecnologias de Informação e Comunicação. No entanto, acredita-se que 

é a “estrutura descentralizada e plana, focada nos produtos e serviços, por oposição à 

diferenciação funcional que favorece a utilização de tecnologias de informação e 

comunicação” (Currie, 1996). 

Para as organizações que não se limitam a adquirir equipamentos avulso para 

racionalizar as tarefas administrativas, mas que vêem a adopção de tecnologias de 

informação e comunicação como uma opção estratégica, não serão os custos com as 

tecnologias propriamente ditos os mais significativos. Serão de considerar os custos com 

os contratos de manutenção, os custos de formação, os custos com as actualizações e 

os custos com o recurso a consultores externos quando se opta por soluções mais 

elaboradas como a implementação de sistemas de informação, redes internas ou 

ligações externas. De um modo geral, os custos das tecnologias de informação e 
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comunicação têm vindo a baixar, embora os custos com a sua adopção correspondam 

a muito mais, nomeadamente a custos com a manutenção, actualizações ou formação. 

De facto, num contexto de escassez de meios, a necessidade de recursos adicionais para 

inserir e manter actualizada a informação num futuro sistema, pode constituir um 

problema (Lapointe et al., 2002). Há custos continuados, distribuídos, na manutenção das 

tecnologias de informação e comunicação, que devem ser considerados, o Total Cost of 

Ownership (TOC). 

As tecnologias de informação e comunicação pressupõem custos e benefícios tangíveis 

e intangíveis. Anteriormente, os benefícios com a utilização das tecnologias de 

informação e comunicação eram traduzíveis numa maior eficiência nas tarefas 

administrativas. Actualmente, em sistemas de informação de gestão, que produzem 

benefícios maioritariamente qualitativos, como a melhoria da imagem da organização, 

do serviço ao cliente, da integração do negócio ou das comunicações, torna-se difícil, 

por vezes, justificar estes investimentos face a eventuais alternativas (Santana, 2000). 

 

4.3.4 Factores individuais 

Pode existir um desfasamento entre as competências que existem na organização e as 

competências necessárias para operar os sistemas. Muitas vezes, investe-se em soluções 

muito sofisticadas, desenvolvidas por especialistas, que assumem que os utilizadores não 

sabem o que necessitam e que acabarão por utilizar o sistema imposto. Muitas vezes não 

são tidos em conta aspectos como a formação e o apoio aos utilizadores, as 

especificidades das tarefas e até a saúde e a ergonomia (Simon, 1994). 

Se o utilizador não reconhecer um benefício incremental na utilização das tecnologias de 

informação e comunicação face a outras alternativas (vantagem relativa) e se estas não 

forem compatíveis com os seus hábitos, valores e experiências passadas, isso pode 

condicionar a sua utilização (Rogers, 1995).  

O receio de alguns utilizadores de que o investimento em tempo e esforço não encontre 

correspondência nos benefícios resultantes da adopção das tecnologias de informação 

e comunicação, pode funcionar como um inibidor neste processo. De facto, e no caso 

particular dos prestadores de cuidados, actualmente já muito sobrecarregados com as 

suas tarefas diárias, existem preocupações a este nível, nomeadamente no que se refere 

ao registo da informação do utente (Lapointe et al., 2002). 

O modelo TAM (Technology Acceptance Model) determina que a utilidade percebida 

(PU-Perceived Usefulness) e a simplicidade no uso também percepcionada pelo utilizador 

(PEU-Perceived Ease of Use) são determinantes na aceitação e utilização da tecnologia 

(Davis, 1989). A utilidade percebida é o grau em que o potencial utilizador acredita que a 
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utilização do sistema irá melhorar o seu desempenho. A percepção de simplicidade de 

utilização mede o grau da crença do indivíduo na simplicidade na utilização da 

tecnologia. Daí que se a percepção de utilidade for elevada e o sistema for 

percepcionado como simples, isso pode facilitar o processo de adesão e utilização. Se é 

dada uma oportunidade aos utilizadores de usar uma inovação e se eles a 

percepcionam como fácil de usar, tendem a acreditar que esta é compatível com a sua 

forma de trabalhar e é de esperar que estejam mais predispostos a experimentá-la 

(Templeton & Byrd, 2003). Daí que seja de considerar a opção por interfaces mais simples 

e arquitecturas mais flexíveis. 

O uso de tecnologias de informação e comunicação pode ser determinado por 

motivações internas ao indivíduo, mas o que se pretende analisar é o que se poderá 

manipular para influenciar as percepções dos utilizadores. O modelo TAM está 

representado na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Modelo TAM: Technology Acceptance Model (adaptado de Davis, 1989) 

Uma extensão feita ao modelo TAM (Karahanna & Straub, 1999) propõe a inclusão de 

factores psico-sociais para a construção da utilidade e facilidade de utilização 

percepcionadas pelos indivíduos. Pretende-se avaliar a forma como os contextos sociais 

criam essas percepções e influenciam os processos numa dada direcção. Dos estudos 

feitos conclui-se que variáveis externas tais como a formação e o apoio aos utilizadores 

têm impacto, nomeadamente, na percepção de facilidade de utilização, mas mais na 

fase inicial de introdução da tecnologia, decrescendo de importância com o seu uso 

continuado.  

Outra conclusão retirada do estudo diz respeito ao uso do correio electrónico e à 

presença social que este acarreta. Da investigação conclui-se que o uso de correio 

electrónico pela chefia para comunicar com os subordinados dá uma sensação de 

acessibilidade física e de maior facilidade que encorajam a sua utilização. A própria 
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indicação pela chefia das tarefas que se podem levar a cabo por correio electrónico 

pode levar ao incremento da sua utilização. 

Interfaces cada vez mais simples têm vindo também a favorecer o processo de 

aprendizagem inerente à utilização das tecnologias, bem como o aparecimento de 

esquemas de apoio ao utilizador, nomeadamente, números de telefone gratuitos para 

assistência técnica, user groups na Internet e software operado remotamente.  

Alguns autores estudam o modo como o estilo de interacção e experiência com sistemas 

semelhantes no passado podem influenciar as percepções dos utilizadores (Wiedenbeck 

& Davis, 1997). O estilo de interacção parece ter impacto nas percepções e utilização do 

software, principalmente em utilizadores não profissionais, ou seja, nas primeiras 

utilizações. Referem-se a factores como a manipulação directa dos objectos através de 

acções físicas (drag and drop, tocar, apontar, “clicar”), a possibilidade de reversibilidade 

das acções e de feedback imediato das mesmas. No entanto, segundo estes autores, 

este impacto na percepção de simplicidade de uso é menor do que seria de supor, o 

que os leva a concluir que existem outros factores com maior peso. Relativamente à 

experiência anterior dos utilizadores, de facto sugere-se que este factor é relevante, daí 

dever ter-se em atenção esse aspecto na escolha do software e no desenho dos 

programas de formação.  

São feitas igualmente algumas propostas, nomeadamente para diminuir a complexidade 

dos sistemas e capacitar a organização para a gestão da informação. Sugere-se que a 

consistência, a relevância, a quantidade de informação e as suas formas de 

apresentação sejam definidas tendo em conta as capacidades cognitivas do indivíduo e 

que, no desenho dos sistemas, se tenha em consideração aspectos como a língua local, 

os estilos de trabalho e as normas em vigor (Simon, 1994). O autor defende, também, a 

ideia de que um sistema de informação bem desenhado deve fornecer informação 

relevante, com significado, ou seja, a informação correcta no local e tempo certos e na 

forma e quantidade certas. “As próprias organizações devem ser desenhadas de forma a 

melhorar as capacidades de manusear a informação” (Simon, 1994) e isso implicará, 

nomeadamente, que as áreas de responsabilidade correspondam às capacidades 

cognitivas dos indivíduos, que haja mais autonomia e mais colaboração entre os 

trabalhadores. 

Um trabalho que acompanhou a introdução do Windows 95 numa grande organização, 

testou algumas reacções às novas tecnologias e, das opiniões recolhidas, resultaram 

algumas sugestões (Ward & Bawden, 1997): 

• A disponibilização de informação antes das sessões de formação parece criar 

uma atitude mais favorável à adopção da tecnologia; 
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• A necessidade de adaptar a formação aos níveis de conhecimento anteriores do 

indivíduo; 

• Relativamente aos manuais, a grande maioria não os utiliza preferindo recorrer à 

ajuda de um colega mais experiente. A existência de um “especialista”, defensor 

das novas tecnologias poderá ser bastante vantajosa, não só para o processo de 

difusão de conhecimentos, mas também para lutar contra as eventuais 

resistências. 

Para o sucesso dos sistemas de informação, parece ser fundamental que os utilizadores 

participem no seu desenvolvimento. Hartwick e Barki (1994) concluem que a participação 

e envolvimento dos utilizadores apenas parecem importantes no caso do uso voluntário 

do sistema. Enquanto que, na fase inicial, os indivíduos tencionam usar o sistema porque 

os outros esperam que eles o façam, na fase em que o sistema fica operacional torna-se 

crucial que os indivíduos o utilizem porque efectivamente sentem que ele é “útil, bom e 

valioso”. 

Hammer e Champy (1993) realçam a importância de uma base educacional e cultural 

forte no processo de adaptação do utilizador às várias circunstâncias, enquanto Cragg & 

King (1993), num estudo desenvolvido junto de pequenas organizações, defendem uma 

formação que permita uma visão mais alargada dos computadores, menos restringida 

ao que diz respeito directamente ao novo sistema a ser utilizado, o que pode ser 

vantajoso para a adopção de novas aplicações e até para o aperfeiçoamento do 

sistema existente. 

  

4.3.5 Factores culturais 

A introdução de uma nova tecnologia no seio de uma organização pode ser vista como 

um problema de mudança cultural, uma vez que isso pode implicar a aprendizagem de 

novas práticas e o questionamento de assunções culturais já bastante interiorizadas. 

Um dos elementos fortes da cultura organizacional é o sistema de status, normalmente 

baseado na posse de informações-chave. Com a introdução de tecnologia, em muitas 

áreas-chave os subordinados possuem mais conhecimento que as chefias que, tentando 

evitar a perda de poder, resistem à introdução dessas tecnologias. Mas todos os 

envolvidos podem resistir, nomeadamente pela incerteza e ansiedade inerentes à própria 

transição (Schein, 1991). Em organizações tradicionais, as pessoas podem também 

preferir os meios de comunicação verbal, se possível com face-a-face. 

Por outro lado, a introdução e uso das tecnologias pode significar tarefas mais variadas e 

interessantes, bem como atenuar as diferenças de estatuto entre os colegas de alta e 

baixa hierarquia. As tecnologias podem ser vistas como promotoras da acessibilidade, da 
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rapidez, da flexibilidade e de uma maior simplicidade na representação da informação. 

Podem ser também importantes no estímulo à mudança, no questionamento de 

pressupostos, nomeadamente da autoridade formal e possibilitar formas alternativas de 

controlo. Aliás, este receio de que os novos sistemas possam ser usados como um 

mecanismo de controlo, com consequências ao nível da perda de autonomia 

profissional, é ainda sentido por alguns futuros utilizadores (Lapointe et al., 2002).  

A introdução de tecnologias de informação pode ser facilitada se implicar o fomento de 

um “espírito de experimentação e aprendizagem colectiva, os valores de qualidade, 

iniciativa, autonomia e a partilha de informações e decisões e da participação” (Kovács, 

1992). Envolver os abrangidos no processo de mudança nas fases de planeamento e 

introdução de novas tecnologias é tido como fundamental. 

 

4.3.6 Factores relacionados com as rotinas e os processos 

As rotinas, pelo seu carácter emergente e pelo facto de o conhecimento que veiculam 

ser de difícil explicitação, tornam difícil a criação de mecanismos para a sua 

apropriação. Este conhecimento sofre mutações constantes, muitas vezes subtis, o que 

dificulta a sua aquisição, partilha e armazenamento de forma automatizada.  

Quanto aos processos, muitas organizações optam por automatizar “formas erradas de 

fazer”. De facto, muitas vezes, as organizações automatizam os processos que existem, 

tornando-os mais rápidos, mas comprometendo a opção por alternativas mais vantajosas 

(Santana, 2000). Perdem-se por vezes oportunidades de repensar e reformular esses 

processos. 

Predeterminar, sistematizar e uniformizar tarefas e processos, para a sua automatização, 

não é uma tarefa fácil, bem como “desenvolver entendimentos comuns das tarefas e 

dos conceitos que lhe estão subjacentes, por parte dos técnicos que desenvolvem as 

aplicações e das pessoas que as utilizam” (Fuller, 1994). 

A reengenharia de processos pode funcionar como um estímulo à aquisição e adopção 

de tecnologias de informação e comunicação, ou seja permitir tirar partido das 

possibilidades oferecidas pela tecnologia e repensar e reformular os processos. E esta 

opção pode ser vista como mais vantajosa, em termos de poupança de tempo e de 

esforço, da diminuição do desconforto e da obtenção de benefícios económicos, seja 

reduzindo o tempo dispendido com algumas rotinas ou até eliminando algumas tarefas 

(Santana, 2000). 

O levantamento de rotinas e de procedimentos, mais ou menos informais revela-se 

fundamental à introdução tecnológica, bem como a sua sistematização e formalização. 

No caso concreto das instituições prestadoras de cuidados, esta estruturação é 
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particularmente complexa, uma vez que envolve muitos profissionais e bastantes relações 

de carácter informal (Lapointe et al., 2002). 

 

4.3.7 Factores relacionadas com a tecnologia 

Uma barreira importante à adopção de tecnologias de informação e comunicação é 

exactamente a dependência das tecnologias, da programação, manutenção e apoio 

em sistemas anteriores. Muitas vezes, as organizações “não podem suportar os custos de 

destruir estes sistemas” (Santana, 2000). Outra questão relevante é a existência de dados 

acumulados que por vezes parecem inseparáveis do equipamento. Daí que, permitir a 

migração de dados existentes numa solução anterior para uma nova que se pense 

adoptar parece, igualmente, facilitar o processo de adopção das tecnologias de 

informação e comunicação. 

Outra dificuldade na adopção e utilização de tecnologias de informação e 

comunicação está relacionada com a opção por software genérico, muitas vezes 

desajustado das especificidades da organização. “Muitas vezes, os esquemas tortuosos 

inventados pelos utilizadores para contornarem a estreiteza da aplicação e a falta de 

flexibilidade dos programas consomem tanto tempo que acabam por fazer desaparecer 

os ganhos de produtividade passíveis de ser conseguidos com a sua aplicação” 

(Santana, 2000).  

A trajectória tecnológica da empresa surge como fundamental na selecção e utilização 

de tecnologias de informação e comunicação. Uma organização sem experiência no 

uso de tecnologias de informação e comunicação não dispõe nem de critérios de 

avaliação dos potenciais benefícios da sua introdução nem de conhecimento para a 

detecção de alternativas. Uma organização menos experiente pode pensar na aquisição 

de computadores para daí retirar benefícios como maior eficiência, menores gastos de 

tempo e de papel. Uma organização experiente na utilização de tecnologias de 

informação e comunicação poderá ter mais interesse não em adquirir mais 

computadores, mas em ligá-los e em conseguir uma maior integração dos vários sistemas 

existentes. Este tipo de organizações poderá considerar benéfico o potencial de 

melhoramento das relações não só intra mas também inter-empresa e as possibilidades 

que as tecnologias de informação e comunicação oferecem na promoção de 

mudanças organizacionais e estruturais. 

A substituição dos processos manuais ao longo do tempo por aplicações informáticas 

independentes fez com que, nas organizações, fossem adoptados sistemas 

independentes uns dos outros, o que provocou situações de redundância dos dados, que 

acabaram por ficar duplicados em vários ficheiros, com diferentes significados nas várias 
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partes da organização. As possibilidades oferecidas pelas bases de dados vêm contribuir 

para o aumento da qualidade e da disponibilidade dos dados e da informação ao 

dispor da organização. Abrem-se igualmente outras perspectivas com as tecnologias da 

Internet. São melhoradas as capacidades de comunicação, que incluem o correio 

electrónico bem como ferramentas que possibilitam as conversações interactivas e o 

acesso remoto. 

A existência de ferramentas de suporte ao trabalho colaborativo assume grande 

importância, uma vez que estas permitem que duas ou mais pessoas separados no 

espaço e no tempo trabalhem em conjunto. Estas ferramentas destacam-se pela 

capacidade que têm para colocar à disposição de cada utilizador os conhecimentos 

detidos por pessoas com acesso à rede e pela possibilidade de aumentarem os 

repositórios com mais informação e conhecimentos externos.  

Tratando-se do desenvolvimento e implementação de um sistema que envolva várias 

organizações, há que atender às especificidades e aos vários interesses envolvidos, bem 

como às relações de poder que se estabelecem, de forma a minimizar os focos de 

resistência. Para isso, é fundamental que os princípios que guiam o seu desenvolvimento 

e implementação sejam acompanhados e claramente percebidos por todas as partes. 

Ainda assim, um sistema que compreenda os vários modos de organização poderá ser 

bastante complexo, do ponto de vista do seu próprio desenvolvimento (Lapointe et al., 

2002). 
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Capítulo 5 
Metodologia de investigação 

 

Este trabalho tem como objectivo identificar potenciais barreiras e facilitadores à 

introdução de novos paradigmas em instituições de solidariedade social, bem como à 

adopção de tecnologias de informação e comunicação. 

O estudo assume um carácter eminentemente exploratório, muito pelo facto de existir 

muito pouca informação sobre a realidade portuguesa, nomeadamente sobre o grau de 

consciência dos profissionais acerca de modelos conceptuais como o dos cuidados 

integrados e respectivas implicações. O facto de também não existirem estudos 

relativamente ao grau de evolução tecnológica das instituições de solidariedade social, 

conduziu à elaboração de um levantamento junto de sete instituições da região de 

Aveiro, bem como à tentativa de captação de percepções junto dos profissionais face à 

adopção de tecnologias de informação e comunicação. 

 

5.1 Tipo de estudo 

Relativamente ao método de investigação utilizado neste trabalho, a escolha recaiu 

sobre o estudo de caso e, mais concretamente, sobre o desenho de casos múltiplos (Yin, 

1994).  

A opção pelo estudo de caso está relacionada com o facto de este resultar de uma 

pesquisa empírica sobre fenómenos contemporâneos onde se considera, para além do 

fenómeno em análise, o contexto em que este ocorre, ou seja tem em atenção uma 

diversidade de variáveis. O estudo de caso assenta também numa multiplicidade de 

fontes e beneficia da existência prévia de alguns pressupostos que guiam a pesquisa e a 

análise posterior (Yin, 1994). 
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Uma das mais importantes fontes de informação para os estudos de caso é a entrevista 

e, uma das razões, é o facto de eles, em grande parte, tratarem de questões sócio-

culturais e/ou individuais, o que é mais adequadamente apreendido entrevistando 

pessoas-chave, com conhecimento profundo acerca do assunto (Yin, 1994). 

Uma vez que este estudo em concreto contém não um caso único, mas sete casos, que 

correspondem às sete instituições que foram abordadas, a opção recaiu sobre o 

desenho de casos múltiplos que, de acordo com Yin (1994) não se trata de outra opção 

metodológica, mas sim de um outro modo de desenhar a própria pesquisa, respeitando 

completamente a estratégia subjacente ao estudo de caso. Opta-se pelo desenho de 

caso único quando se está perante uma situação rara, crítica e reveladora, que a 

própria definição sugere. 

A lógica que se pretende seguir no desenho de casos múltiplos é a da replicação, por 

oposição à da amostragem (Yin, 1994). Na amostragem, assume-se que as respostas de 

um determinado número de inquiridos são representativas das que seriam obtidas junto 

de um grupo mais abrangente de pessoas, o que é aplicável quando o investigador 

pretende determinar a prevalência ou a frequência de um determinado fenómeno e 

quando é impraticável abordar todo o universo. 

A lógica da replicação no desenho de casos múltiplos corresponde à das experiências 

múltiplas, que podem envolver casos em relação aos quais são de esperar resultados 

semelhantes. Nesta opção, os critérios que tradicionalmente determinam o tamanho da 

“amostra” são irrelevantes (Yin, 1994), devendo o investigador pensar, sim, no número 

suficiente de replicações que pretende ter no seu estudo. 

Na opção pelo desenho de casos múltiplos, cada um dos casos deve ser escolhido 

criteriosamente, correspondendo quer a casos em que são de esperar resultados 

semelhantes (replicação literal) quer a casos que venham a produzir resultados distintos, 

mas por razões previsíveis (replicação teórica) (Yin, 1994). Caso os resultados obtidos 

sejam os esperados, este facto comprova os pressupostos teóricos iniciais, caso contrário, 

estes terão que ser revistos e novamente testados recorrendo a um novo conjunto de 

casos.  

Os estudos de caso, segundo Yin (1994), podem também ser divididos em três categorias: 

exploratórios, descritivos e explicativos. E, embora as fronteiras entre estas nem sempre 

sejam muito claras, a escolha depende do contexto. Geralmente, os estudos 

exploratórios servem para introduzir pesquisas sociais, ajudando na formulação das 

questões e das hipóteses. Mas, antes dessa formulação, tem que haver lugar a recolha 

de informação e a trabalho de campo, o que aconteceu nesta pesquisa em concreto. 

Os estudos descritivos pressupõem que se parta de uma determinada teoria e os 
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explicativos adequam-se ao estudo de relações causa-efeito (Tellis, 1997). Atendendo a 

esta classificação, este estudo em concreto é, sobretudo, exploratório, mas também 

explicativo, nomeadamente pela tentativa de relacionar as dificuldades na constituição 

de redes e na introdução de tecnologia com uma diversidade de factores. Apresenta 

também algumas características de estudo descritivo, pelos diferentes modelos 

conceptuais nele constantes. 

O estudo de caso é considerado por muitos autores um método distintivo de 

investigação, com alguns benefícios, nomeadamente (Dalhammar, 2002): 

• Permite ao investigador ter uma visão holística do assunto em análise, incluindo o 

contexto e os detalhes; 

• Por ser rico nos detalhes, possibilita um entendimento mais completo dos 

indivíduos, grupos, acontecimentos e situações; 

• Permite obter informação sensível, mais relacionada com aspectos afectivos, 

difícil de obter de outra forma. 

Existe, no entanto, ainda algum cepticismo no que se refere aos estudos de caso e 

algumas das razões são (Yin, 1994): 

• Alguma confusão entre o estudo de caso para o ensino e o estudo de caso 

enquanto metodologia de investigação (no ensino, o material para o estudo de 

caso pode ser deliberadamente alterado para servir um determinado propósito, 

prática totalmente inapropriada em investigação); 

• O facto de os resultados do estudo de caso serem difíceis de generalizar, embora 

os defensores desta metodologia contraponham que o principal objectivo do 

investigador que opta pelo estudo de caso é o de generalizar afirmações teóricas 

(generalização analítica) e não o de enumerar frequências relativas a 

determinada população (generalização estatística). 

 

5.2 Estrutura do estudo 

O estudo empírico levado a cabo junto das sete instituições particulares de solidariedade 

social ocorreu durante o segundo semestre do ano de 2004. 

Com a estrutura seguida neste estudo de caso, pretendeu-se abranger a problemática, 

os métodos da exploração do problema, os resultados e as respectivas conclusões para 

investigação futura, uma abordagem considerada standard na elaboração de relatórios 

de investigação (Yin, 1994). Com o desenho de casos múltiplos, foi possível obter um 

conhecimento mais profundo das complexas realidades em análise. 

Num primeiro momento, procedeu-se a um levantamento teórico que sustentou a 

investigação e realizaram-se quatro entrevistas-piloto com profissionais-chave: um jurista 
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especializado em questões relacionadas com a saúde, uma enfermeira-chefe de um 

centro de saúde e dois membros da direcção de duas instituições particulares de 

solidariedade social, sendo um terapeuta ocupacional e o outro assistente social. Os 

resultados destas entrevistas foram posteriormente sujeitos a uma análise de conteúdo e 

complementaram a construção do modelo de análise. Da revisão da literatura e destas 

primeiras quatro entrevistas resultaram as variáveis a ter em conta na abordagem da 

questão da introdução de novos paradigmas na prestação de cuidados. 

Estas primeiras entrevistas foram também muito importantes para testar a adequação dos 

temas a tratar e da linguagem a utilizar no guião da entrevista. 

À data da elaboração deste estudo, e contrariamente ao que se verifica no sector da 

saúde, muito pouca informação existia relativamente à realidade das instituições da área 

social, nomeadamente relativamente ao seu grau de evolução tecnológica e à forma 

como se relacionam com outras entidades, designadamente da área da saúde. Estas 

questões colocaram-se face à urgência de novas abordagens na prestação de 

cuidados, realçando a problemática do envelhecimento e a importância da gestão e 

integração dos cuidados e da informação, sobretudo da informação do utente. 

No início deste trabalho, existiam alguns pressupostos, nomeadamente a divisão entre 

instituições e profissionais da área social e da saúde, o atraso tecnológico das instituições 

da área social e a reduzida prioridade atribuída às questões relacionadas com a gestão 

da informação do utente.  

Mas, como a problemática só termina com a construção do modelo de análise (Quivy & 

Campenhoudt, 2003), houve uma preocupação de conceptualização, fundamental 

para definir as várias dimensões em análise e apresentação dos modelos que funcionam 

como hipóteses. 

O primeiro guião de entrevistas (Anexo 1), conduzidas junto dos profissionais-chave e 

gravadas com o seu consentimento baseou-se, fundamentalmente, na revisão 

bibliográfica que havia sido feita até essa altura. Considerou-se que este primeiro teste 

seria importante para complementar e, de certa forma, pôr à prova, pela primeira vez, 

alguns conceitos teóricos centrais, no que se refere à mudança do paradigma na 

prestação de cuidados, a serem usados na primeira parte do segundo guião de 

entrevistas (Anexo 2). 

Um questionário construído por Santana (2000), assente num modelo desenvolvido em 

torno do conceito de aprendizagem organizacional e validado em Pequenas e Médias 

Empresas da região de Aveiro (Figura 7), foi adaptado à realidade das instituições 

particulares de solidariedade social e utilizado para a construção da segunda parte do 

segundo guião de entrevistas (Anexo 2). Neste modelo, considera-se que factores 
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externos e internos à organização afectam directamente a aprendizagem, ao 

condicionar o modo como os dados, a informação e o conhecimento são adquiridos, 

interpretados, partilhados e guardados, mas também exercem uma influência indirecta 

na aprendizagem, ao condicionarem a aquisição e utilização de tecnologias de 

informação. Por sua vez, a adopção de tecnologias de informação e comunicação 

afecta os vários factores e a forma como estes influenciam os processos de 

aprendizagem (Santana, 2000). 

Importa realçar que, antes de se submeter o guião aos entrevistados, este foi testado 

junto de duas pessoas provenientes da área social para testar a relevância das questões, 

a pertinência das variáveis a estudar e a adequação da linguagem. Optou-se por fazer 

algumas alterações no guião, nomeadamente nas variáveis a analisar, uma vez que 

neste sector é tudo muito pouco estruturado, há muito de implícito. 

Na adaptação do guião da entrevista à realidade das instituições e dos profissionais em 

estudo, foi excluída e remetida para um estudo futuro, a variável “gestão/liderança”, 

uma vez que se concluiu de entrevistas-piloto que seria difícil captar junto dos 

entrevistados o impacto desta variável na adopção e utilização de tecnologias de 

informação e comunicação. 

Optou-se também por englobar as variáveis “ambiente externo” e “recursos financeiros” 

numa só variável a que se deu o nome de “custos estruturais ”, pelo facto de se acreditar 

que se iriam levantar problemas ao analisar estes aspectos isoladamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Um modelo para o estudo da aprendizagem organizacional (adaptado de Santana, 2000) 
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A opção por entrevistas semi-estruturadas foi considerada mais adequada para a 

realidade em estudo do que a aplicação de um questionário a uma amostra 

representativa deste tipo de instituições em Portugal, nomeadamente, pela ausência de 

estudos empíricos nesta matéria e pela sensibilidade e consciência que se exige aos 

profissionais relativamente a estes novos paradigmas. Optou-se, então, por uma escolha 

criteriosa das instituições particulares de solidariedade social da região de Aveiro, bem 

como dos profissionais a entrevistar, tendo em conta os potenciais contributos que 

poderiam dar ao estudo. 

O segundo guião de entrevista (Anexo 2) é composto por três partes: 

• Identificação de barreiras e facilitadores à introdução de novos paradigmas em 

instituições prestadoras de cuidados, com especial destaque para o trabalho em 

equipa e partilha de informação entre profissionais da área social e da saúde; 

• Caracterização do estádio de evolução tecnológica da instituição em causa, ou 

seja, em termos de hardware e software disponível, meios de comunicação 

utilizados e prioridades de investimento; 

• Identificação de barreiras e facilitadores à aquisição, implementação e utilização 

de tecnologias de informação e comunicação nas instituições, no caso concreto 

em instituições particulares de solidariedade social. 

Optou-se pela condução de entrevistas semi-estruturadas, ou seja por complementar as 

questões fechadas, a serem classificadas e quantificadas pelos entrevistados, com 

questões abertas. Esta opção está relacionada com o facto de se estar, 

maioritariamente, a lidar com percepções, que se pretende que sejam traduzidas em 

barreiras e facilitadores. Daí que se tenha optado por uma questão aberta a preceder as 

questões fechadas e, posteriormente, novas questões abertas. Utilizaram-se questões 

abertas na fase posterior porque se acredita que possam ajudar a esclarecer alguns 

aspectos considerados relevantes e que poderiam resultar menos claros, quando 

tratados a partir de respostas a questões fechadas.  

O guião desta segunda entrevista foi elaborado com base na pesquisa bibliográfica 

efectuada, nas opiniões recolhidas na primeira fase de entrevistas e no inquérito à 

adopção e utilização de Tecnologias de Informação por parte das PME Portuguesas, 

desenvolvido por Santana (2000). 

Foram levadas a cabo dezasseis entrevistas em sete instituições particulares de 

solidariedade social do distrito de Aveiro, maioritariamente a pessoal técnico do serviço 

social (sete) mas também a três psicólogos, três dirigentes, um fisioterapeuta, um técnico 

administrativo e um médico que presta serviços numa das instituições abordadas. Em 

todas as instituições foi feita uma visita às instalações. É de referir que houve algumas 
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questões sem resposta, nomeadamente no que se refere à tentativa de identificação de 

barreiras à introdução de tecnologias de informação e comunicação nas instituições, 

uma vez que grande parte dos entrevistados apresentou dificuldades na interpretação e 

discussão de alguns dos tópicos. 

 

A discussão dos resultados efectua-se em duas fases:  

• Na primeira fase, ainda considerada parte da construção do modelo de análise, 

e resultado de uma análise de conteúdo ao primeiro conjunto de entrevistas, são 

transmitidas as ideias que se destacaram e que foram importantes para conduzir 

a investigação; 

• Na apresentação dos resultados da segunda fase, são discutidas as barreiras e os 

facilitadores à introdução de novos paradigmas em instituições prestadoras de 

cuidados, é analisado o grau de evolução tecnológica das instituições 

particulares de solidariedade social e apuradas as barreiras e os facilitadores à 

adopção de tecnologias de informação e comunicação nessas mesmas 

instituições. 

Posteriormente, apresentam-se as conclusões, mais concretamente, a avaliação dos 

resultados, as limitações do estudo e as sugestões para investigação futura. 
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Capítulo 6 
Resultados do estudo 

 

6.1 Resultados da primeira fase 

Nas primeiras entrevistas, conduzidas junto de profissionais-chave, o objectivo foi 

identificar aspectos que ajudassem à condução da investigação e à construção do 

modelo de análise, nomeadamente a identificação das variáveis a ter em conta na 

questão da introdução de novos paradigmas na prestação de cuidados. Pretendeu-se, 

desta forma, obter uma perspectiva macro do sistema de prestação de cuidados em 

Portugal, bem como identificar tendências e orientações estratégicas para o futuro. Dos 

tópicos abordados, há a realçar a estrutura dos sistemas sociais e de saúde, os aspectos 

legais e políticos, as diferentes abordagens ao utente, o papel da família e de outros 

prestadores informais de cuidados, as formas de financiamento e o modo de avaliação 

do desempenho das instituições e dos profissionais. 

Importa recordar que, nesta fase, foram efectuadas quatro entrevistas, concretamente a 

dois técnicos oriundos da área social, a um profissional de saúde e a um jurista 

especializado na área da saúde.  

Relativamente à questão da suposta divisão entre o sector social e o da saúde, a opinião 

é unânime. Existe, de facto, uma barreira e as consequências dessa separação são 

omissões e duplicações. Considera-se, também, que esta é a realidade do próprio país, 

com diferentes ministérios para as duas áreas, embora historicamente não tenha sido 

sempre assim. 

Todos os entrevistados acreditam que existem duas perspectivas, a do social e a da 

saúde. Os entrevistados mais próximos do sector da saúde acreditam que existe, nessa 

área, a opinião de que este é um sector “mais sofisticado”, nomeadamente em termos 
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tecnológicos, enquanto que a área social é ainda vista como “não profissionalizada, 

associada à caridade” e em que a actuação dos técnicos assenta, muitas vezes, no bom 

senso.  

Na perspectiva da área social, a saúde é vista como a entidade que “salva vidas” e em 

que o apoio à comunidade e a prevenção não são valorizados. Consideram, 

igualmente, que, para a saúde, logo que “entra o social, sai a saúde”, ou seja que os 

profissionais da área social não são vistos como parceiros no tratamento do utente. 

Defendem que existe um grande hermetismo na saúde, nomeadamente no que respeita 

à informação dos utentes, e aqui surge a questão do poder enquanto barreira que, no 

caso, é conseguido com o exclusivo da informação. 

Relativamente às oportunidades futuras para a integração, realçam-se as opiniões 

relativamente ao reconhecimento político da importância da integração e refere-se a 

necessidade de encontrar pontos de transversalidade entre diferentes ministérios, 

nomeadamente, saúde, segurança social e finanças, que deverão depois ser transpostos 

para o nível local. Salienta-se, de igual modo, a urgência de uma maior 

multidisciplinaridade nos cuidados a prestar, nomeadamente aos idosos.  

Relativamente à forma de intervenção, centralizada ou descentralizada, há também 

uma opinião mais ou menos unânime. Defende-se que a regulamentação deve ser 

nacional, mas as soluções e a coordenação devem ser locais. A descentralização 

parece ser uma solução, para que as iniciativas surjam de uma real necessidade da 

comunidade. É também defendido que o factor local é importante pela proximidade 

relacional entre as pessoas, fundamental à constituição de equipas. 

No que respeita ao modo como o utente é visto no sistema, pode citar-se uma opinião 

muito concreta de um elemento da área social que faz a seguinte distinção: “na saúde, 

o utente é uma pessoa com um problema de saúde agudo e no social atende-se às 24 

horas da vida do utente”. De qualquer forma, todos reconhecem que há uma visão 

muito compartimentada do utente. Relativamente à forma como o utente deve ser visto, 

as opiniões são: “devem prestar-se os cuidados que a pessoa efectivamente precisa” ou 

“o sistema deve estar organizado em função do utente”. Refere-se também que quem 

faz os diagnósticos muitas vezes não tem competências noutras áreas, fundamentais a 

uma completa avaliação do estado do utente. O utente é também referenciado como 

alguém que deve ter liberdade de escolha. 

Outra questão importante é a das alternativas de serviço a prestar aos idosos e, nesse 

aspecto, há unanimidade em relação ao que seria desejável que acontecesse. Todos os 

entrevistados concordam que deveriam ser prestados “cuidados plurais”, ou seja, 

cuidados sociais ou de saúde conforme a avaliação feita à situação em concreto. O 
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utente deve ser visto no seu todo e encarado como alguém que é capaz de desenvolver 

actividades produtivas. 

Quanto à coordenação destas iniciativas, as opiniões dividem-se. As duas pessoas mais 

ligadas à área da saúde defendem que a gestão e coordenação devem ser partilhadas, 

ou seja, devem estar representadas as várias instituições envolvidas. A opinião dos 

restantes entrevistados é a de que quem tiver que gerir um projecto integrado de 

prestação de cuidados deve ter capacidade de liderança, competências mobilizadoras, 

mas que pode pertencer ao sector social ou ao sector da saúde. 

A constituição de equipas multidisciplinares foi outro aspecto analisado e todos 

defenderam que, embora a especialização dos profissionais seja uma realidade, a óptica 

deve ser cada vez “menos afunilada”. Os profissionais de saúde devem ser também 

técnicos relacionais e o técnico social deverá também ser capaz de fazer uma espécie 

de diagnóstico pré-clínico (e.g. num caso concreto, detectar se o problema do utente é 

analfabetismo ou Alzheimer, para o poder encaminhar melhor), ou seja, identificar os 

principais problemas de saúde. Outras competências consideradas fundamentais são o 

bom senso, a capacidade para gerir situações e a capacidade para ouvir. 

Relativamente ao papel dos prestadores informais de cuidados (e.g. família, vizinhos), as 

opiniões divergem um pouco. Dois dos entrevistados defendem que não é de contar 

muito com os contributos da família e dos vizinhos, embora em Portugal a realidade das 

grandes cidades não seja igual à das regiões de menor dimensão, ou seja, a questão do 

“dever moral” ainda tem algum peso em algumas zonas de Portugal. Embora um dos 

entrevistados tenha defendido que os prestadores informais de cuidados devem manter-

se afastados de uma eventual equipa de prestadores de cuidados a idosos, os restantes 

entrevistados acreditam que estes têm um papel muito importante a desempenhar e que 

devem, por isso, ser incluídos neste processo. Assim sendo, devem ser pensadas algumas 

iniciativas, nomeadamente, mais informação, mais formação e mais financiamento às 

famílias. Quase todos os entrevistados concordam, no entanto, que pouco se sabe 

acerca das dificuldades e necessidades actuais destes prestadores informais de 

cuidados. 

Embora dois dos entrevistados não tenham sido tão optimistas em relação ao papel da 

família, todos eles concordaram que algumas questões deveriam ser discutidas, 

nomeadamente: 

• Atribuição de incentivos financeiros às famílias, bem como incentivos fiscais, 

embora esta questão seja sempre levantada com algum receio de 

aproveitamento abusivo em iniciativas deste tipo; 
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• Facultar informação, já que em muitos casos as famílias nem sabem a quem se 

devem dirigir e também pela necessidade de quebrar alguns mitos à volta do 

idoso, ou seja, facultar alguma informação de carácter científico; 

• Formar para a consciência cívica no que respeita ao relacionamento com o 

idoso. 

Relativamente à disponibilização de informação às famílias e ao modo como isso pode 

ser feito, já não houve tanto consenso. Foram feitas diversas propostas: internet, televisão, 

centro de saúde, inquéritos às famílias, reuniões periódicas e no domicilio. Ainda assim, a 

mais consensual foram as reuniões com utentes e famílias. 

Relativamente aos projectos integrados que surgiram até há data, limitados no tempo, e 

à perspectiva de respostas integradas e continuadas no longo prazo, as opiniões são 

diversas: dois dos entrevistados defendem que o governo deve definir políticas concretas, 

outro entrevistado defende que o garante da continuidade são os resultados satisfatórios 

que se vão conseguindo e o último é da opinião que estes projectos devem ser 

sustentados pelas instituições.  

Quanto a eventuais estudos de viabilidade financeira (e.g. análise de custo/benefício, 

custo/utilidade) da situação de partilha e seu contributo na viabilização destes projectos 

no longo prazo, os entrevistados concordam que seria um instrumento útil, principalmente 

na actual conjuntura, em que há um interesse grande em reduzir as estadias dos doentes 

nos hospitais. Defendem, no entanto, que não pode ser a única forma. 

A implementação de sistemas de avaliação com a introdução de indicadores como 

“qualidade de vida fornecida ao utente” foi também discutida e todos os entrevistados 

consideraram que seria um instrumento fundamental e que podia contribuir bastante 

para a integração dos cuidados. O grau de satisfação do utente, bem como das 

próprias famílias podem ser indicadores importantes em termos de resultados. 

Relativamente ao papel das tecnologias de informação e comunicação, enquanto 

suporte a este processo, os entrevistados consideram que é fundamental a sua utilização, 

nomeadamente para favorecer a partilha de informação. 

Os entrevistados foram também questionados relativamente à forma como a informação 

é tratada na instituição a que pertencem e, mais concretamente, a informação do 

utente. A resposta de todos os inquiridos foi que os processos dos utentes estão ainda em 

papel e que não existe um corpo coerente de informação do utente. Em dois dos casos, 

dispõem de computadores, mas não existe um tratamento adequado da informação. 

Num dos outros locais há falta de recursos adequados e no último estão ainda numa fase 

de introdução de tecnologias de informação e comunicação. 
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Foi por último colocada uma questão relativamente à possibilidade de existir um registo 

único de utente, que pudesse ser acedido pelos vários elementos da equipa de 

prestação de cuidados. Seria uma espécie de guia a ser completado e consultado por 

quem acompanha o utente ao longo de todo o processo. Embora todos os entrevistados 

tenham reconhecido vantagens na partilha de informação, todos fizeram a reflexão da 

legalidade e da ética, colocando questões como: “Pode partilhar-se toda a informação? 

Não existirão constrangimentos legais? A informação de saúde tem valor jurídico, mas e a 

do terapeuta e a do psicólogo? Como seriam definidos os níveis de acesso?”. 

 

6.2 Resultados da segunda fase 

Antes da apresentação dos resultados propriamente dita, proceder-se-á a uma breve 

descrição das sete instituições analisadas para que se possa ter uma noção da sua 

dimensão e conhecer as várias áreas de actuação. 

A instituição A tem como destinatários os idosos, a infância e a juventude e dispõe 

também de um projecto específico de intervenção familiar e comunitária. O número de 

utentes que actualmente a instituição serve é de 316 (excluindo as famílias que são 

também acompanhadas), dispondo de 104 funcionários. É igualmente prestado apoio 

domiciliário a idosos. Foram entrevistados quatro colaboradores da instituição, um 

membro da direcção e três técnicos de serviço social. 

Os destinatários da instituição B são idosos e crianças e, actualmente, o número de 

utentes é de 350. É também prestado apoio domiciliário e a instituição dispõe de 146 

funcionários. Foram entrevistados três profissionais, uma técnica administrativa, um 

médico e uma técnica de serviço social. 

A instituição C tem como destinatários os idosos, actualmente 53, e os jovens com 

deficiência, 32 no momento. Contam com a colaboração de 46 funcionários e não 

prestam apoio domiciliário. A entrevista foi realizada a uma técnica do serviço social. 

A instituição D tem como destinatários pessoas com deficiência mental, embora também 

aqui se incluam os idosos com problemas mentais. O número de utentes a quem a 

instituição dá apoio ronda os 240, embora aqui não estejam consideradas as 35 famílias 

que são também acompanhadas pela instituição, bem como o apoio que é dado o 

professores que têm turmas com alunos com deficiência mental. A instituição presta 

apoio domiciliário a famílias e idosos que apresentem quadros de deficiência mental. O 

número de funcionários da instituição a dar apoio aos utentes ronda os 40. Foram 

entrevistadas três pessoas, uma educadora social, uma psicóloga e uma assistente social. 

O público-alvo da instituição E são pessoas com deficiência mental e, actualmente, 

dispõe de 60 funcionários a dar apoio a 100 utentes. Não tem serviço de apoio 
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domiciliário. Foram entrevistadas três pessoas, concretamente um técnico do serviço 

social, uma psicóloga e uma terapeuta. 

A instituição F dedica-se à deficiência mental, acompanhando hoje 97 utentes. Não tem 

serviço de apoio domiciliário e o número de funcionários é de 31. Foi entrevistada uma 

técnica de serviço social. 

O público-alvo da instituição G é a infância, com e sem deficiência, prestando apoio 

actualmente a 195 crianças sem deficiência e a 29 crianças com deficiência. Não dispõe 

de serviço de apoio domiciliário e o número de funcionários é de 45. Foi entrevistada a 

psicóloga da instituição. 

Das dezasseis entrevistas efectuadas nas sete instituições particulares de solidariedade 

social do distrito de Aveiro, resultaram três tipos de análises distintas, embora 

relacionadas: 

• Barreiras e facilitadores à introdução de novos paradigmas; 

• Estádio de evolução tecnológica das instituições; 

• Barreiras e facilitadores à aquisição, implementação e utilização de tecnologia.  

 

6.2.1 Condicionantes da mudança de paradigma na prestação de cuidados 

Da questão aberta que inicialmente foi colocada aos entrevistados, no sentido de estes 

identificarem possíveis barreiras e facilitadores neste processo, há a realçar os aspectos 

que constam da Tabela 1. 

Do posterior confronto dos entrevistados com a lista de factores (estruturais, individuais, 

sócio-culturais e estratégicos), resultou um conjunto de dados, dos quais foram 

destacados os mais significativos (Figuras 8, 9, 10, 11 e 12), razão pela qual o somatório 

das percentagens nos gráficos, na maior parte das vezes, não é de 100%. 

O guião de entrevista foi construído com o objectivo de captar a opinião dos 

entrevistados relativamente à situação actual e, para isso, foi-lhes pedido que 

quantificassem, sempre que possível, cada um dos items em análise em 1- muito, 2- justo 

e 3- pouco e, de seguida, foi-lhes solicitado que classificassem cada um dos aspectos de 

acordo com a intensidade com que inibem ou facilitam estes processos de mudança. A 

escala usada foi: 1- inibe fortemente, 2- inibe, 3- facilita, 4- facilita fortemente. 
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Barreiras 
Facilitadores 

 

Falta de coordenação entre ministérios 
Falta de disponibilidade dos profissionais 

As diferenças na terminologia e na linguagem 

utilizadas no social e na saúde, bem como nos 

recursos disponíveis e nas filosofias de intervenção 

Receio da perda de domínio sobre a informação, 

principalmente na área da saúde 

Existência de preconceitos: “o médico na sua 

cátedra”, “ a saúde remete o social para segundo 

plano” 

As novas tecnologias e a maior abertura dos 

profissionais para a sua utilização 

 

Desconhecimento dos profissionais de saúde 

relativamente a algumas realidades, nomeadamente 

a deficiência 

O facto de os profissionais não saberem trabalhar em 

equipa 

Algum conformismo dos profissionais e resistência à 

mudança 

Alguns projectos de cooperação, pontuais e 

temporários, que vão surgindo, bem como algumas 

parcerias informais, de iniciativa de alguns 

profissionais 

 

Algumas lacunas na formação académica dos 

profissionais de saúde, nomeadamente ao nível das 

competências de relacionamento interpessoal 

Existência de alguma discriminação nos hospitais, 

relativamente a determinados grupos de utentes, 

nomeadamente os idosos 

Receio das instituições e dos profissionais de serem 

avaliados 

A actual promoção de algumas acções de formação 

“de sensibilização” para a saúde, iniciativas ainda 

assim consideradas insuficientes 

Tabela 1- Barreiras e facilitadores inicialmente identificados 
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Figura 8- Condicionantes estruturais mais significativos da mudança do paradigma  

Aproximadamente 69% dos inquiridos referiu a fragmentação dos serviços, que 

classificaram como excessiva, como uma barreira forte à prestação de cuidados 

integrados.  

Relativamente à forma como os orçamentos estão distribuídos entre a área social e a 

área da saúde, dos entrevistados que responderam a esta questão, cerca de 54,5% 

considera este factor um forte inibidor e 45,5% considera que este factor apenas inibe. 

Houve no entanto uma percentagem significativa de não respostas a esta questão 

particular (31,3%), que está relacionado com algum desconhecimento dos profissionais 

entrevistados nestas matérias. 

Para 50% dos inquiridos, outra barreira forte é o reduzido grau de descentralização das 

políticas que se vive no nosso país, enquanto que, para cerca de 44%, este é um factor 

que apenas inibe. 

Relativamente à existência de estruturas específicas para prestação de cuidados, 44% 

consideram que a sua ausência representa uma barreira forte e 50% uma barreira. O 

ainda reduzido número de protocolos e regras para atribuição de responsabilidades para 

cuidados integrados é considerado uma barreira para 50% dos entrevistados e para 

28,6% uma barreira forte. 

O nível actual de partilha de recursos entre o social e a saúde, quantificado como 

reduzido por 86,7% dos entrevistados, é visto como uma barreira à prestação de cuidados 

integrados por 60% dos inquiridos e considerado como uma barreira forte por 33% dos 

inquiridos. 

Muito Pouco Pouco Pouco
Pouco

Pouco

Barreira
Forte

Barreira
Forte

Barreira
ForteBarreira

Forte

Barreira
 Forte

Barreira
 Forte

Barreira

Barreira

Barreira
Barreira

Barreira

Barreira

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Fragmentação
dos serviços

Grau de
descentralização

políticas país

Estruturas
existentes para a

prestação de
cuidados
integrados

O nível actual de
partilha de
recursos

Existência de
mecanismos

avaliação
económica da

situação de
partilha

Grau de
intervenção do
poder político



 

 79

Outro factor que parece relevante é a ausência de mecanismos de avaliação 

económica da situação de partilha. Cerca de 46,7% dos entrevistados classificam este 

factor como um forte inibidor da alteração do paradigma na prestação de cuidados e 

outros 40% dos inquiridos como um inibidor. 

O baixo grau de intervenção do poder político neste processo é considerado um inibidor 

por cerca de 56% dos inquiridos e uma barreira forte por 25% dos indivíduos. 

Cerca de 50% da população em estudo considera que a ausência de incentivos aos 

profissionais e às instituições para a prestação de cuidados integrados é um inibidor, mas 

apenas 29% considera que seja uma barreira forte a este processo. 

Relativamente à legislação, considerada proteccionista no que se refere à partilha de 

dados do utente, apenas 15,4% dos inquiridos considera que seja um inibidor forte e 61,5% 

considera que inibe. O número de políticas concretas com vista à prestação de cuidados 

integrados, considerado reduzido, é visto como um inibidor por 40% dos inquiridos e um 

forte inibidor por cerca de 33% dos indivíduos. 

 

Figura 9- Condicionantes individuais mais significativos da mudança do paradigma 

Relativamente aos factores individuais, o poder, na opinião dos entrevistados, assume 

grande importância e, de acordo com 57% dos entrevistados, constitui uma forte barreira 

à prestação de cuidados integrados, enquanto que 43% classifica este factor como uma 

barreira. 

Segundo aproximadamente 71% dos inquiridos, dá-se também muita importância ao 

estatuto profissional e cerca de 64% considera que este aspecto é um forte inibidor, 

sendo que, para aproximadamente 29%, apenas inibe. 
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Para 64,3% dos entrevistados, valoriza-se muito o domínio sobre a actividade 

desenvolvida, o que se traduz numa barreira para cerca de 57% dos indivíduos. Para 36% 

dos entrevistados, esta é uma barreira forte. 

De acordo com a opinião dos entrevistados, a importância que se dá ao controlo sobre 

a informação é um inibidor para 63% dos inquiridos e para 25% um inibidor forte. 

A importância que os profissionais dão à autonomia de que dispõem é um inibidor para 

cerca de 53,3% dos inquiridos e para 20% um inibidor forte. 

No que se refere ao grau de especialização dos profissionais, 75% admite que é muito 

elevado, mas apenas cerca de 31% considera que isso funciona como uma barreira forte 

e cerca de 44% admite que é uma barreira. 

O nível de desenvolvimento de competências de relacionamento interpessoal e de 

trabalho em equipa é considerado baixo pela maioria dos inquiridos, mas apenas 38% 

considera que esse factor seja um inibidor forte, com 38% dos entrevistados a apontar 

este factor como inibidor. 

Também o grau de formação em competências transversais no decurso da formação 

académica dos profissionais é considerado baixo, com 40% dos inquiridos a considerar 

este aspecto como uma barreira forte e 33% a classificar este factor como uma barreira. 

 

Figura 10- Condicionantes sócio-culturais mais significativos da mudança do paradigma 

Prosseguindo com os factores sócio-culturais destacam-se, pela unanimidade na 

resposta, dois factores: o grau de individualismo da sociedade e os comportamentos 

discriminatórios da parte de profissionais e/ou instituições relativamente a determinados 

grupos de utentes (i. e., idosos).  

Relativamente ao grau de individualismo da sociedade, cerca de 81% dos entrevistados 

classifica a sociedade como muito individualista e aproximadamente 73% considera que 
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isto constitui uma forte barreira à prestação de cuidados numa lógica integrada. Uma 

percentagem próxima de 27% afirma que este factor constitui uma barreira. 

No que se refere aos comportamentos discriminatórios, aproximadamente 67% dos 

inquiridos afirma que existem de forma significativa e a mesma percentagem afirma que 

isso funciona como um inibidor forte, com cerca de 27% dos entrevistados da opinião que 

este factor constitui um inibidor.  

Um outro aspecto está relacionado com as questões de confidencialidade no que 

respeita à informação do utente o que, para cerca de 55% dos inquiridos é um inibidor e 

para 18,2% constitui um inibidor forte. 

Desta análise resultaram também alguns facilitadores à mudança do paradigma. 

Começando pelos factores sócio-culturais, há a destacar as mudanças sócio-

demográficas, como o envelhecimento da população e o aumento do número de 

mulheres que trabalha, aspectos que são vistos como facilitadores por cerca de 40% dos 

inquiridos e facilitadores fortes por uma percentagem igual de entrevistados. Estes 

factores parecem começar a exercer alguma pressão sobre a forma de organização na 

prestação de cuidados. No caso deste factor, não houve quantificação em “muito” ou 

“pouco”, uma vez que neste caso concreto não fazia sentido. 

 

Figura 11- Condicionantes estratégicos mais significativos da mudança do paradigma 

Deste estudo ressaltaram também alguns facilitadores estratégicos. A questão da 

integração e a importância que se lhe começa a dar nas organizações funciona, de 

acordo com cerca de 36% dos entrevistados, como um facilitador forte e, de acordo 

com 43%, como um facilitador.  

 Da experiência dos profissionais nas organizações, a maioria considera que se começa a 

dar também muita importância à partilha de informação o que, para cerca de 40% dos 
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inquiridos funciona como um facilitador e para 33% um facilitador forte à integração dos 

cuidados.  

Os resultados globais mais significativos desta fase do estudo estão representados na 

Figura 12 e na Figura 13. 

Após uma primeira fase de perguntas abertas e fechadas, cujos resultados já foram 

apresentados, prosseguiu-se com um conjunto mais alargado de perguntas abertas sobre 

algumas questões que se acredita serem estratégicas no âmbito dos cuidados 

integrados. 

Em primeiro lugar, importa referir que, em relação à formação dos profissionais para 

cuidados integrados, houve unanimidade entre os entrevistados, uma vez que todos os 

inquiridos concordaram que deve haver uma aposta mais forte em matérias transversais 

no sentido de estimular a integração na prestação de cuidados (i.e. aquisição de 

competências de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa) e que esta 

deve iniciar-se o mais cedo possível na formação dos futuros profissionais de cuidados. 

Em relação à especialização dos profissionais, outro aspecto abordado, a maioria referiu 

o risco das abordagens compartimentadas, que podem dificultar o trabalho dos 

profissionais numa lógica de cuidados integrados. Foi referida a necessária “discussão de 

caso”, ou seja a gestão da realidade do utente no seu todo, já que, muitas vezes, não se 

chega a actuar ao nível da verdadeira causa do problema. Ainda assim, alguns 

entrevistados defenderam que a especialização não é necessariamente negativa. Outra 

questão colocada foi a do eventual impacto da forma como os orçamentos estão 

distribuídos entre a área social e a saúde na prestação integrada de cuidados, mas aqui 

já não se registou tanta unanimidade e houve uma percentagem de não respostas 

bastante significativa, aproximadamente 40%. 

Em relação a uma eventual fusão das instituições da área social e da saúde, a maioria 

defende que estas se devem manter separadas, mas com partilha de recursos e 

definição de políticas integradas. Sugere-se mais trabalho conjunto, eventualmente com 

equipas de trabalho por grupos de utentes alvo, como os idosos ou a população com 

deficiência. O objectivo é cooperar para aproveitar melhor os recursos e para definir 

políticas e práticas mais eficazes. 
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Figura 12- Barreiras à mudança do paradigma  na prestação de cuidados
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Figura 13- Facilitadores à mudança do paradigma  na prestação de cuidados 

Outra questão que foi colocada diz respeito ao grau e tipo de intervenção que o poder 

político deve ter no sentido de favorecer a prestação de cuidados integrados. Das 

respostas dos inquiridos, os aspectos mais unanimemente focados foram os seguintes: 

• O Estado, actualmente, e fundamentalmente no que respeita às instituições 

particulares de solidariedade social, delega nestas a maior parte das 

responsabilidades, no entanto, a maioria dos entrevistados foca dois aspectos 

em que acreditam que o Estado deve intervir mais: a avaliação de 

necessidades e a fiscalização; 

• O Estado deve, ele próprio, começar por dar o exemplo e apostar na criação 

de redes; 

• O Estado deve interferir mais ao nível da especificação de políticas sociais, 

descentralizando nos níveis operacionais, dando voz aos profissionais, mais 

próximos das diferentes realidades. 

Foi abordada de novo nesta fase da entrevista o receio de perda de poder enquanto 

eventual barreira à prestação de cuidados integrados num contexto de trabalho em 

equipa e, embora nenhum dos entrevistados se encaixe neste perfil de profissional, todos 

admitem que esta é ainda a realidade de muitas instituições e profissionais em Portugal. 

Relativamente à forma como se deve iniciar um projecto de cuidados integrados, foram 

dadas as seguintes alternativas de resposta aos inquiridos: um incentivo financeiro, uma 

lei, uma iniciativa de um grupo de pessoas. A maioria dos entrevistados respondeu que, 

em primeiro lugar, tem que haver um reconhecimento da necessidade da parte dos 

próprios profissionais e das instituições, que devem organizar-se, por sua iniciativa, 
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identificando potenciais parceiros. A maioria respondeu que estas iniciativas devem surgir 

de baixo para cima e devem partir de quem está mais próximo da realidade. 

Posteriormente, deve haver um enquadramento legal e incentivos financeiros, embora 

haja quem considere que estes não são fundamentais se houver mais partilha de 

recursos, nomeadamente de recursos humanos. 

Relativamente aos grupos de utentes em relação aos quais estes profissionais consideram 

que a intervenção é mais urgente, a maioria respondeu: idosos e deficientes. No entanto, 

foram focados outros grupos que, segundo os entrevistados, também exigem 

abordagens multidisciplinares, nomeadamente: poli-traumatizados, famílias com múltiplas 

necessidades, alcoólicos e doentes mentais. 

Considerou-se importante abordar também a questão das fronteiras profissionais e a 

eventual redefinição das mesmas, colocando hipóteses como o desempenho de 

algumas tarefas por profissionais que tradicionalmente não as assumem, como: um 

enfermeiro assumir algumas tarefas que tradicionalmente pertencem aos médicos ou um 

técnico do serviço social desempenhar tarefas da área da saúde. Cerca de 70% dos 

entrevistados não concordou com esta hipótese, defendendo que pode e deve haver 

partilha, mas que cada profissional deve manter a sua área de intervenção e deve ter o 

seu lugar muito claro na equipa. Apenas cerca de 30% dos inquiridos considera que 

existem situações em que isso é possível, havendo formação e acompanhamento.  

No que respeita à coordenação do grupo, a maioria defende que deve existir alguém 

que coordene e que deve pertencer ao grupo, independentemente de ser da área 

social ou da saúde. Tem é que possuir um determinado tipo de competências, 

nomeadamente: capacidade para gerir conflitos, capacidade de comunicação e ter 

conhecimento das realidades em causa. 

Relativamente a regras e responsabilidades no seio do grupo, todos os entrevistados 

admitem que estas devem existir e que devem ser definidas pelo próprio grupo. A maioria 

defende, no entanto, que estas não devem ser muito exaustivas, de forma a preservar 

alguma autonomia dos profissionais. 

Na proposta de mudança do paradigma que se tem vindo a discutir ao longo deste 

estudo, a questão da partilha de informação esteve sempre implícita e assume grande 

relevância num contexto de cuidados integrados. Assim sendo, considerou-se pertinente 

confrontar os profissionais com a hipótese da partilha de informação do utente com 

outros profissionais. Daqui resultou que, todos os entrevistados se vêem a partilhar este 

tipo de informação, considerando esta troca fundamental. Ainda assim, cerca de 30% 

dos inquiridos fez a reflexão da ética e da confidencialidade. 
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De seguida, serão apresentados os principais resultados do trabalho exploratório que 

visou também identificar eventuais barreiras e facilitadores à aquisição, absorção e 

implementação de tecnologias de informação e comunicação nas instituições. 

 

6.2.2 Estádio de evolução tecnológica das instituições 

Relativamente ao grau de evolução tecnológica das instituições em estudo, os resultados 

que a seguir se apresentam caracterizam a realidade actual. 

 Número de instituições 

Um ou dois computadores 1 

Vários computadores 6 

Sem ligações 

 em rede 
5 

Com ligações 

em rede 
3 

Office da Microsoft 7 

e-mail 6 

Website 5 

Aplicações administrativas  

não integradas 
6 

Software específico de gestão de informação de 

utente 
0 

Troca electrónica de informação de utente com 

outras instituições 
0 

Tabela 2- Hardware e software 

Os computadores apresentam, nestas sete instituições, uma taxa de penetração 

elevada. Em praticamente todas as instituições existem vários computadores, à 

excepção de uma que respondeu que dispunha de apenas dois. A questão que se 

colocou de seguida foi se estes computadores se encontravam, ou não, interligados 

entre si. O resultado foi o seguinte: quatro instituições com vários computadores mas sem 

qualquer ligação em rede e três instituições já com alguns computadores ligados em 

rede, mas não todos. 

Em termos de software, o Office da Microsoft está muito divulgado entre as instituições, já 

que todas elas possuem este tipo de aplicações. Seis instituições dispõem, igualmente, de 

algumas aplicações administrativas não integradas. Relativamente a software específico 

para gestão de informação de utente, do estudo resultou que nenhuma das instituições 

analisadas dispõe deste tipo de aplicações. 

Relativamente à troca de informação de utente em formato electrónico, esta não existe 

em nenhuma das instituições em causa. O correio electrónico já está disponível em seis 
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instituições, mas não se pode dizer que seja uma forma de comunicação muito utilizada. 

Das sete instituições analisadas, cinco têm um website. 

 

Ligação dos 

computadores 

existentes em rede 

Aplicações 

integradas 

Aplicações 

específicas para 

gestão de 

informação de 

utente 

Troca electrónica 

de informação de 

utente 

Número de 

instituições 
3 1 2 2 

Tabela 3- Prioridades efectivas de Investimento no curto prazo 

Relativamente às prioridades de investimento efectivo e seu planeamento a curto prazo, 

apesar de seis das instituições considerarem que os computadores existentes são 

insuficientes, existe apenas uma intenção efectiva da parte de três instituições em investir 

na ligação dos computadores existentes em rede. Três das sete instituições consideram 

que seria útil investir em aplicações integradas, embora apenas uma tenha manifestado 

intenção de as adoptar no curto prazo. Quanto a aplicações específicas para gestão de 

informação de utente, cinco instituições consideraram que seriam úteis, mas apenas duas 

pensam investir neste tipo de aplicações no curto prazo, números que se repetem para a 

prioridade atribuída à troca electrónica de informação de utente. 
 Telefone Papel Fax Contacto pessoal Correio electrónico 

Número de 

instituições 
4 6 1 6 0 

Tabela 4- Meios de comunicação internos mais utilizados 

Relativamente à comunicação no interior das sete instituições analisadas, seis referiram 

que os meios mais utilizados são o papel (comunicações internas) e o contacto pessoal. 

O correio electrónico é pouco utilizado em três das instituições e não é utilizado, de todo, 

em dois dos casos. 
 Telefone Papel Fax Contacto pessoal Correio electrónico 

Número de 

instituições 
7 2 5 2 1 

Tabela 5- Meios de comunicação mais utilizados na comunicação com o exterior 

Nas comunicações com o exterior, com outras instituições, os meios mais utilizados pela 

maioria das instituições são o telefone (por todas as instituições) e o fax (por cinco das 

instituições analisadas).  
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Reuniões Telefone Repositório de toda a informação 

com interesse para o grupo 

Correio electrónico 

Número de 

instituições 
7 2 1 0 

Tabela 6-  Formas de comunicação mais usadas em trabalho de equipa 

As instituições foram também questionadas relativamente à forma como comunicam 

num contexto de trabalho em equipa. A este nível, o meio mais utilizado, referido 

unanimemente, é a reunião. Uma instituição referiu que utiliza muito um repositório de 

informação com interesse para o grupo, mas em suporte de papel. O telefone também é 

muito utilizado em duas instituições. 
 Papel Electrónico 

Número de 

instituições 
7 0 

Tabela 7- Formato dos processos dos utentes 

Relativamente aos processos dos utentes, as sete instituições analisadas afirmaram que se 

encontram em formato de papel. 

Importa ainda referir que em nenhuma das instituições consideradas neste estudo existe 

alguém responsável pelos sistemas de informação. Existem, na maioria dos casos, 

administrativos e até técnicos de serviço social, que dão algum apoio em termos 

informáticos. 

De seguida proceder-se-á à análise das questões relativas à existência de possíveis 

barreiras e facilitadores à introdução e adopção de tecnologia nas instituições. 

 

6.2.3 Condicionantes da introdução e adopção de tecnologia 

No estudo relativo à identificação de possíveis barreiras e facilitadores à adopção de 

tecnologia, dos dezasseis entrevistados, apenas dez se mostraram predispostos a 

colaborar, talvez pelo distanciamento que acreditam ter das questões mais relacionadas 

com a tecnologia, o que, mesmo nos dez entrevistados se veio a confirmar pelas não 

respostas a algumas questões. É de realçar que, como se pode comprovar na entrevista 

em anexo (Anexo 2) as questões relacionadas com a introdução de tecnologias de 

informação e comunicação, foram construídas não no sentido de obter respostas que 

exigissem conhecimentos específicos, mas sim com o objectivo de captar opiniões, 

percepções sobre o processo de adopção de tecnologia. Ainda assim, a opção em 

algumas das questões que foram colocadas foi a não resposta, pelo que nesta análise 

optar-se-á por apresentar os resultados mais significativos e que tiveram percentagens de 
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não resposta nulas ou com pouca expressão (considerou-se uma não resposta com 

pouca expressão uma não resposta em dez, ou seja 10% da amostra). 

Também aqui se optou por, numa fase inicial, colocar uma questão aberta relativamente 

à existência ou não de barreiras à introdução de tecnologias de informação e 

comunicação nas instituições. Posteriormente, foi pedido para, perante um conjunto de 

factores (custos estruturais, relacionados com as pessoas, com os procedimentos, com a 

tecnologia, culturais e estratégicos) os classificassem como facilitadores, facilitadores 

fortes, inibidores ou inibidores fortes neste processo, bem como, sempre que possível, os 

quantificassem relativamente à situação actual como muito, justo ou pouco. 

Da questão aberta, os aspectos que mais frequentemente foram referidos no que 

respeita às barreiras foram: 

• A falta de recursos financeiros das instituições; 

• A falta de formação das pessoas; 

• Alguma resistência à mudança; 

• Na definição das prioridades de investimento, alguma falta de reconhecimento 

da importância das tecnologias de informação e comunicação. 

No que respeita a eventuais facilitadores à introdução de tecnologias de informação e 

comunicação, foram identificados os seguintes factores: 

• Os projectos que vão surgindo, mais concretamente no âmbito do “Aveiro 

Digital”, referenciado por todos os entrevistados; 

• Alguma mudança na atitude dos trabalhadores, que começam a manifestar uma 

maior predisposição para trabalhar com as tecnologias de informação e 

comunicação, bem como um maior reconhecimento da sua utilidade; 

• A existência de profissionais mais jovens, mais abertos e qualificados para usar este 

tipo de ferramentas; 

• A aparente maior aposta do governo nas tecnologias de informação e 

comunicação. 

Do confronto dos profissionais entrevistados, com a lista de factores propostos para 

análise, agora numa lógica de questionamento mais dirigida, resultou um conjunto de 

condicionantes à introdução de tecnologias de informação e comunicação nas 

instituições em estudo. Importa recordar que foram explorados factores estruturais, 

individuais, tecnológicos, culturais, relacionados com os procedimentos e com a 

estratégia. No entanto, relativamente à variável “custos estruturais” não foi possível extrair 

resultados significativos, pelas percentagens elevadas de não resposta. 
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Figura 14- Condicionantes individuais mais significativos da adopção de tecnologia 

O baixo nível de formação escolar dos trabalhadores é considerado uma barreira por 

60% dos entrevistados e uma barreira forte por 30% dos inquiridos. A reduzida formação 

específica dos trabalhadores é considerado um inibidor forte por 20% dos entrevistados e 

um inibidor por 70% dos inquiridos. A reduzida experiência passada na utilização da 

tecnologia é, para 70% dos inquiridos, uma barreira e para 30% uma barreira forte. O grau 

de complexidade percepcionado pelos utilizadores face à tecnologia é um inibidor para 

89% dos inquiridos e um inibidor forte para 11%. 

Relativamente aos procedimentos (Figura 15), o facto de estarem pouco normalizados 

constitui, para 70% dos inquiridos, uma barreira forte e uma barreira para 20% dos 

profissionais entrevistados. No que respeita à formalização das tarefas, considerada 

reduzida, 50% dos inquiridos considera este factor como um inibidor forte e 30% um 

inibidor. 

Relativamente à tecnologia, o baixo nível de integração dos sistemas existentes, afirmado 

por todos os entrevistados, constitui uma barreira forte para 20% das pessoas e uma 

barreira para 80% dos inquiridos. 
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Figura 15- Condicionantes mais significativos da adopção de tecnologia relativamente aos procedimentos 

Relativamente à existência de eventuais facilitadores, confirmada pelos inquiridos, 

merece destacar: 

• A forma positiva como se encara o aprofundamento de conhecimentos dos 

trabalhadores na instituição, um facilitador forte para 20% dos inquiridos e um 

facilitador para 80% dos inquiridos (factor cultural); 

• O grau de importância crescente que assume a aquisição de tecnologia, 

considerado um facilitador forte por 60% dos inquiridos e um facilitador por 30% 

dos inquiridos (factor estratégico). 

Os resultados mais significativos desta última fase do estudo são apresentados na Figura 

16 e na Figura 17. 
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  Figura 16- Barreiras significativas ao processo de adopção de tecnologia 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17- Facilitadores significativos ao processo de adopção de tecnologia 

No caso concreto do item “forma como se encara o aprofundamento de conhecimento 

nas instituições” (Figura 17) não houve quantificação em “muito” ou “pouco”, uma vez 

que esta questão pede uma resposta qualitativa. 
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Capítulo 7 
Conclusão 

7.1 Avaliação dos resultados 

A metodologia utilizada neste trabalho permitiu atingir os objectivos propostos.  

Através do levantamento teórico e da primeira fase de entrevistas foi possível identificar e 

definir as questões que estiveram na origem da elaboração deste estudo e as direcções 

para a investigação. Em suma, foi possível, deste modo, construir o modelo de análise.  

Foram identificados desafios sócio-demográficos, como o envelhecimento da população 

e a diminuição da população activa, bem como constrangimentos estruturais, 

nomeadamente a falta de recursos, a inacessibilidade e a ineficiência dos serviços que 

prestam cuidados à população, com especial destaque para a população idosa, que 

exige novas abordagens e, eventualmente, a redefinição das fronteiras institucionais e/ou 

profissionais actuais. 

Face aos desafios identificados, foram também descritas algumas ferramentas 

estratégicas já experimentadas em alguns países. No entanto, não existem ainda 

resultados e investigação suficientes que determinem o sucesso de umas soluções face a 

outras. A acrescer a este aspecto surge um outro, o da necessidade de, na selecção das 

ferramentas mais adequadas, atender às especificidades sociais, culturais e estruturais de 

cada país e, eventualmente, às particularidades das regiões e às realidades das 

diferentes instituições e profissões.  

O que parece ser uma solução para os problemas de fragmentação e ineficiência na 

prestação de cuidados é a criação de redes estruturadas de cuidados, ou seja, a 

cooperação entre as diferentes instituições e profissionais. A integração dos cuidados 

surge, então, como uma forma de comprometer as partes, no sentido de optimizar os 
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resultados e alcançar objectivos comuns. E esta abordagem parece poder aplicar-se ao 

sistema social e de saúde.  

Das opiniões recolhidas na primeira fase de entrevistas relativamente à realidade 

portuguesa, há a destacar algumas ideias, nomeadamente: 

• A divisão clara entre o sector social e a saúde; 

• A existência de barreiras à partilha e ao trabalho colaborativo, com especial 

destaque para a questão do poder, muitas vezes conseguido com o exclusivo da 

informação; 

• A actual visão compartimentada do utente e a necessidade de efectuar 

avaliações completas e de prestar cuidados plurais; 

• A transversalidade e multidisciplinaridade como resposta aos desafios actuais; 

• A opção pela descentralização, vista como uma possível solução para que as 

iniciativas surjam de uma real necessidade da comunidade; 

• O necessário envolvimento dos prestadores informais de cuidados, através da 

promoção de iniciativas criativas de formação, informação e incentivos 

financeiros; 

• A importância do uso de instrumentos de avaliação, tanto de viabilidade 

financeira, como do grau de satisfação do utente, que podem ser fundamentais 

para a viabilização de projectos de cuidados integrados; 

• A importância das tecnologias de informação e comunicação, tidas como um 

suporte fundamental à colaboração e à partilha; 

• O tratamento desadequado da informação dos utentes que, no caso das 

instituições abordadas, ainda se encontra em papel; 

• O reconhecimento, pelos profissionais entrevistados, das vantagens da partilha de 

informação do utente entre diferentes instituições e/ou profissionais, desde que 

ressalvando os aspectos relacionados com a confidencialidade dessa mesma 

informação. 

A segunda fase de entrevistas serviu para validar o modelo de análise e para obter 

resultados no que se refere aos condicionalismos à introdução de novos paradigmas em 

instituições prestadoras de cuidados, ao seu estádio de evolução tecnológica, bem 

como relativamente a possíveis barreiras e facilitadores ao processo de adopção e uso 

de tecnologias de informação e comunicação. 
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Foram identificadas algumas barreiras e facilitadores à prestação de cuidados 

integrados. No que se refere às barreiras, há a destacar: 

• Em termos estruturais, a fragmentação dos serviços da área social e da saúde, a 

insuficiente partilha de recursos e o reduzido grau de descentralização das 

políticas no país; 

• Dos aspectos individuais, ressaltam-se a importância do poder para os 

profissionais, o hermetismo da área da saúde e os preconceitos entre os vários 

profissionais; 

• A discriminação relativamente a determinados grupos de utentes, o receio dos 

profissionais e instituições em serem avaliados, bem como o elevado grau de 

individualismo da sociedade, são aspectos que também merecem destaque. 

 Ao nível dos facilitadores, mudanças sócio-demográficas como o envelhecimento da 

população parecem estar a exercer uma forte pressão sobre as instituições e profissionais 

prestadores de cuidados. Outros aspectos, de orientação mais estratégica, 

concretamente a maior importância que se começa a dar à integração e à partilha da 

informação parecem também favorecer este processo, bem como os projectos de 

cooperação que já existem, embora ainda pontuais e de carácter temporário. A própria 

generalização do uso das tecnologias de informação e comunicação e a maior abertura 

dos profissionais para a sua utilização é também um aspecto referenciado como possível 

dinamizador deste processo de mudança. 

Relativamente ao grau de evolução tecnológica das instituições, em praticamente todas 

as instituições estudadas existem vários computadores, mas as ligações em rede são 

quase inexistentes. O Office da Microsoft está bastante divulgado e algumas instituições 

dispõem também de aplicações para fins administrativos, maioritariamente não 

integradas. O que não existe de todo é software específico para gestão de informação 

do utente. Relativamente à comunicação propriamente dita, os meios de comunicação 

mais usados são: o telefone, na comunicação com o exterior; o papel e o contacto 

pessoal, na comunicação dentro da instituição e no que se refere à comunicação num 

contexto de trabalho em equipa são, unanimemente, as reuniões. Relativamente aos 

processos dos utentes propriamente ditos, em todas as instituições analisadas estão em 

formato de papel. 

Esta análise foi depois complementada com a tentativa de identificação de eventuais 

inibidores e facilitadores à introdução de tecnologia nas instituições e, embora a este 

nível tenho sido mais difícil a recolha de opiniões, foi ainda possível retirar algumas 

considerações válidas.  
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De eventuais barreiras, há a destacar a falta de formação das pessoas, a reduzida 

experiência na utilização da tecnologia e o elevado grau de complexidade 

percepcionado pelos utilizadores face à tecnologia. É também referida a existência de 

alguma resistência à mudança da parte de alguns profissionais e enfatizados aspectos 

como o baixo grau de normalização de procedimentos, a reduzida formalização das 

tarefas e o baixo nível de integração dos sistemas existentes.  

Quanto a possíveis facilitadores, há a realçar os projectos que têm surgido, 

nomeadamente no âmbito do “Aveiro Digital”, uma maior predisposição dos 

trabalhadores para trabalhar com as tecnologias, a forma positiva como se encara o 

aprofundamento de conhecimentos dos trabalhadores nas instituições em análise e a 

maior aposta do governo na tecnologia. Concretamente, no âmbito dos projectos ao 

abrigo do “Aveiro Digital”, importa averiguar se o papel de impulsionador destas 

iniciativas tem sido assumido pelas instituições particulares de solidariedade social ou pela 

Universidade de Aveiro.  

Face às principais conclusões deste estudo, os cuidados integrados aparecem como 

uma resposta viável aos problemas de redundância e ineficiência na prestação de 

cuidados. E as barreiras reais a este processo parecem muito menos relacionadas com 

questões estruturais e tecnológicas e muito mais com as pessoas e com aspectos sócio-

culturais.  

Eventualmente, a promoção dos cuidados integrados poderá passar pela necessária 

tomada de consciência de todas as partes de interdependências importantes, pela 

preparação dos profissionais para a partilha, pela atenuação de algumas fronteiras 

institucionais e profissionais e pelo desenvolvimento de ferramentas estratégicas com o 

objectivo de construir e manter esta rede. 

Relativamente à aquisição e adopção de tecnologias, parece prioritário intervir ao nível 

da formação das pessoas, da normalização dos procedimentos, da formalização das 

tarefas e da integração da informação. Importante será, de acordo com estudos no 

âmbito da gestão da inovação, identificar e procurar manipular os factores que podem 

favorecer este processo de adopção e uso das tecnologias de informação e 

comunicação. 

É ainda importante ressalvar que, sendo o utente a ligar e a comprometer as partes, a 

grande prioridade parece ser a maior integração da informação do utente, que 

actualmente se encontra dispersa pelas várias instituições, da área social e da saúde, 

pelos diferentes níveis de cuidados e pelos vários domínios profissionais, quando deveria, 

pelas inúmeras razões já apontadas, corresponder a um corpo único e coerente.  
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7.2 Limitações do estudo 

A opção metodológica, bem como as ferramentas de investigação adoptadas, 

apresentam sempre vantagens e limitações. Neste caso concreto, a opção pelo estudo 

de caso, mais concretamente pelo desenho de casos múltiplos, em detrimento de outros 

métodos, esteve relacionada com a contemporaneidade do assunto em análise e pelo 

facto de ser possível com este método levar a cabo um estudo mais aprofundado. O tipo 

de informação que permitiu recolher, muito assente em percepções, e com uma grande 

diversidade de variáveis em análise, seria difícil de obter de outro modo. 

A opção pela entrevista semi-estruturada permitiu, dentro de uma direcção definida pelo 

investigador, que o entrevistado alcançasse o grau de espontaneidade necessário ao 

enriquecimento da investigação. E considerou-se ser este o meio mais adequada para 

obter informação sobre a actual forma de funcionamento e organização das instituições 

e dos profissionais, diagnosticar progressos e dificuldades de vária ordem e obter pistas 

para eventuais soluções. 

A primeira limitação deste estudo prende-se com a carga de subjectividade inerente às 

percepções e opiniões dos entrevistados, bem como à interpretação dos próprios 

resultados. E, eventualmente, para captar com mais rigor alguns processos sociais, 

culturais e individuais, tidos como complexos, este estudo devesse ter sido 

complementado com uma observação continuada, ou pelo menos periódica do 

funcionamento das instituições e dos profissionais, pelo investigador. 

Outra crítica possível é a de que os resultados do estudo de caso são difíceis de 

generalizar, até pela dimensão da amostra, embora haja alguma diversidade no grupo 

de entrevistados. De qualquer forma, como já foi referido, o objectivo principal do 

investigador, que optou pelo estudo de caso, foi o de generalizar afirmações teóricas e 

não o de fazer uma generalização estatística. 

Este trabalho deve ser entendido como uma primeira aproximação a um campo de 

estudo complexo, mas aparentemente promissor. 

 

7.3 Sugestões para investigação futura 

Este estudo, mais próximo das instituições, serviu fundamentalmente para efectuar 

diagnósticos, perceber modos de organização, apreender as diferentes culturas 

profissionais e institucionais, com o objectivo de identificar prioridades e antecipar e gerir 

o próprio processo de mudança. 

Uma outra área de estudo que parece também ser interessante aprofundar é a dos 

mecanismos de avaliação da eficácia e eficiência destas novas soluções, bem como do 



 

 98

desempenho das instituições e dos profissionais, que se acredita que poderiam vir a 

credibilizar e favorecer a adesão aos actuais e futuros processo de mudança. 

Um próximo passo será talvez a procura de soluções estratégicas com vista à prestação 

de cuidados integrados, estudando e apresentando possíveis cenários de 

implementação. Os resultados deste trabalho obrigam à adopção de uma perspectiva 

mais macro, até porque pode vir a envolver a participação de mais intervenientes, caso 

a opção seja rever as tradicionais barreiras institucionais e/ou profissionais. Também na 

vertente da introdução tecnológica, parece importante a apresentação de modelos 

adequados de implementação. 

Após uma primeira fase de diagnóstico exploratório, no caso concreto na região de 

Aveiro, faz sentido o desenho e a implementação de um plano de cuidados a nível 

regional.  

Ganha relevância a discussão em torno do grau de integração possível, se pode haver 

lugar a algum tipo de integração de estruturas ou se a opção será exclusivamente pela 

integração de informação do utente. Importa a este nível discutir as terminologias, no 

sentido de uniformizar os conceitos interiorizados pelos diferentes profissionais e 

determinar a informação que pode ou não ser partilhada. 

Acreditando-se que a opção por equipas multidisciplinares é fundamental numa lógica 

de trabalho preventiva, bem como as “avaliações de caso”, será importante discutir e 

rever a formação dos diferentes profissionais, nomeadamente a necessidade de 

aquisição de competências para além das actuais fronteiras profissionais, eventualmente 

explorando mais a dimensão interpessoal dos profissionais de saúde, conhecimentos 

básicos de saúde para os profissionais da área social e competências de gestão e de 

trabalho em equipa para todo os profissionais de cuidados. 

O financiamento dos cuidados sociais e de saúde é outra questão que exige um debate 

sério. A opção passará por financiar os utentes e/ou as famílias, dando-lhes liberdade de 

escolha, ou o financiamento ser cada vez mais dirigido às instituições? Envolvendo os 

utentes e/ou as suas famílias deve é haver uma aposta clara no acesso a informação 

relevante, nomeadamente da oferta disponível. Importa também conhecer melhor a 

realidade actual dos prestadores informais de cuidados e definir o seu papel na rede. 

A importância das ferramentas de gestão nos sistemas social e de saúde, 

nomeadamente, a orientação para o utilizador, a reengenharia de processos e a gestão 

da qualidade constitui uma outra sugestão para debate. O próprio “sistema de 

cuidados”, constituído por várias organizações com interdependências importantes pode 

e deve ser gerido, com o objectivo de obter sinergias, o que pode resultar em ganhos 

significativos de eficiência. 



 

 99

 

Referências bibliográficas: 
 
Alaszewski, A., Baldock, J., Billings, J., Coxon, K., & Twigg, J. (2003a). Providing integrated 

 health and social care for older persons in the United Kingdom. UK: Procare- 

 Centre for Health Services Studies, University of Kent at Canterbury. 

Alaszewski, A. Billings, J., & Coxon, K. (2003b). Integrated health and social care for older 

 persons: theoretical and conceptual issues. UK: Procare- Centre for Health 

 Services Studies, University of Kent at Canterbury. 

Amaral, A. (2002). Abordagem Colaborativa à Gestão do Conhecimento: soluções 

 educativas virtuais. Tese de Mestrado em Informática, Universidade Portucalense. 

Attewell, P. (1996). Technology Diffusion and Organizational Learning: the case of business 

 computing. In Michael D. Cohen & Lee S. Sproul (eds.). Organizational Learning. 

 (203-229). Sage Publications. Artigo originalmente publicado na revista 

 Organization  Science, Vol.3., Nº 1, February 1992. 

Audit Commission. (2002). Integrated Services for Older People: Building a whole system 

 approach in England. Public sector national reports. 

Bartoloni, E., & Baussola, M. (2001). The Determinants of Technology Adoption in Italian 

 Manufacturing Industries. Review of Industrial Organization, 19, (3), 305-328. 

Bytheway, B. (1995). Ageism. Buckingham: Open University Press, citado em Alaszewski et 

 al. (2003b). 

Bonfim, C., Teles, M., Saraiva, M., Cadete, M., Quaresma, M., & Veiga, S. (1996). 

 População Idosa, Análise e Perspectivas: A problemática dos cuidados 

 intrafamiliares. Direcção Geral da Acção Social - Núcleo de Documentação 

 Técnica e Divulgação. 



 

 100

Bongers, F., Holland, C., & Vanderberg, R. (2003). Measuring E-Government. IADIS 

 International Conference e-society. 

Bourgeois, L. (1981). On the measurement of organizational slack. The Academy of 

 Management Review, 6, 29-41. 

Boydell, L. (1996). European Prototype for Integrated Care. International Journal of Health 

 Care Quality Assurance, 9, (4), 30-32. 

Cooper, J., & Weible, R.(1999). Organizational and Individual Correlates to the 

 Adoption of Internet Technology. Technology and Innovation Management  

 Portland International Conference (PICMET’ 99). 

Comissão Europeia. (2002-2004). MERI: Mapping Existing Research and Identifying 

 Knowlegde gaps concerning the situation of older women. Europe Institut fur 

 Soziale Infrastruktur. Frankfurt, citado em Alaszewski et al. (2003b) 

Cragg, P. & King, M. (1993). Small-Firm Computing: Motivators and Inhibitors. MIS 

 Quarterly, March, 47-60. 

Cryer, C., & Patel, S. (2001). Falls, Fragility and Fratures. UK: Procter and Gamble 

 Pharmaceuticals, citado em Alaszewski et al. (2003b). 

Currie, W. L. (1996). Organizational Structure and the Use of Information Technology: 

 Preliminary Findings of a Survey in the Private and Public Sector. International 

 Journal of Information Management, 16,(1), 51-64.  

Dalhammar, C. (2002). Case Study: Design and methods. Methodology course, IIIEE. 

Davenport, T. (1993). Process Innovation: Reengineering Work through Information 

 Technology. Boston: Harvard Business School Press, citado em  Cooper & Weible 

 (1999). 

Davis, F. (1989). Perceived Usefulness: Perceived Ease of Use and User Acceptance of 

 Information Technology. Mis Quarterly, 13, (3), 319-339.  

Donabedian, A. (1980). The Definition of Quality and Approaches to its Assessment. 

 Michigan: Health Administration Press. 

Dudley, N., Bowling, A., Bond, M., McKee, D., Scott, M., & Banning, A., et al. (2002). 

 Age and sex related bias in the management of heart disease in a district general 

 hospital. Age and Ageing, 31, 37-42. 

Ex, C., Gorter, K., & Janssen, U. (2003). Providing integrated health and social care for older 

 persons in the Netherlands. Procare. The Verwey- Jonker Institute Research into 

 social issues.  

Faria, A., Fenn, P., & Bruce. A. (2003). A count data model of technology adoption. The 

 Journal of Technology Transfer, 28,(1), 63-79. 



 

 101

Fuller, T. (1994). Business Development trough IT adoption: a Learning Agenda. 

 International Council on Small Business, 1994 Conference Proceedings. 

Goldby, S. (1999). Strategic Approaches to Technology Adoption. Laboratory Robotics 

 and Automation, 11, (6), 330-334. 

Gröne, O., & Garcia, B. (2002). Trends in Integrated Care: Reflections on Conceptual 

 Issues. World Health Organization Regional Office for Europe - Data and 

 Publications. 

Grover, V., & Segars, A. (1996). The Relationship between Organizational Characteristics 

 and Information Systems Structure: An International Survey. International Journal of 

 Information Management, 16,(1), 9-25.  

Hammer, M., & Champy, J. (1993).  Reengineering the Corporation: A Manifesto for 

 business Revolution. NY: Harper Business- Harper Collins Publishers. 

Hart, T. (1971). The Inverse Care Law. The Lancet, 27th of February 1971. 

Hartwick, J., & Barki, H. (1994). Explaining the Role of User Participation in Information 

 System Use. Management Science, 40, (4), 440-465.  

Hébert, R., Durand, P., Dubuc, N., Tourigny, A., & the PRISMA Group. (2003). PRISMA: a 

 new model of Integrated Service Delivery for the Frail Older People in Canada. 

 International Journal of Integrated Care, 3, 18th March 2003.  

Hespanha, P. (2000). Entre o Estado e o Mercado: as fragilidades das instituições de 

 protecção social em Portugal. Coimbra: Quarteto Editora. 

Hill, M., & Hill, A. (2000). Investigação por questionário. Lisboa: Edições Sílabo. 

Holtom, M. (2001). The Partnership Imperative-Joint working between social services and 

 health. Journal of Management in Medicine, 15, (6), 430-445.  

INE- Instituto Nacional de Estatística. (2005a). Conceitos estatísticos. Acedido em Abril de 

 2005 em http://conceitos.ine.pt/. 

INE- Instituto Nacional de Estatística. (2005b). Indicadores Sociais 2003. 

Karahanna, E., & Straub, D.(1999). The psycological origins of perceived usefulness and 

 ease-of-use. Information & Management, 35, 237-250. 

Kodner, D., & Spreeuwenberg, C. (2002). Integrated Care: Meaning, logic, applications, 

 and implications - a discussion paper. International Journal of Integrated Care, 2, 

 November 2002.  

Kovács,I. (1992). Novas Tecnologias, Recursos Humanos, Organização e 

 Competitividade. In Investigação e Desenvolvimento & PEDIP, Programa 

 Específico de Desenvolvimento da Indústria Portuguesa, Sistemas Flexíveis de 

 Produção e Reorganização do Trabalho. (17-67). Lisboa: edição CESO I&D. 



 

 102

Lapointe, L., Lamothe, L., & Fortin, J. (2002). The Dynamics of IT adoption in a Major 

 Change Process in Healthcare Delivery. Proceedings of the 35th Hawaii 

 International Conference on System Sciences. 

Leichsenring, K. (2003). Providing integrated health and social care for older persons: an  

 European overview in Procare. UK: Procare-  Centre for Health Services Studies, 

 University of Kent at Canterbury. 

Leichsenring, K. (2004). Developing integrated health and social care services for older 

 persons in Europe. International Journal of Integrated Care, 4, September 2004.  

Maia, M.(1997). História Recente da Segurança Social. Editado pela Comissão do Livro 

 Branco da Segurança Social.  

Mansfield, E. (1968). Industrial Research and Technological Innovation: An Econometric 

 Analysis. NY: Norton. 

Markus, M. (1987). Towards a “critical mass” theory of interactive media. 

 Communications Research, 24, (5), 491-511, citado em Attewell (1996). 

Mascarenhas, B. (1991). Adoption, discontinuation and retention of a capital good 

 innovation. Journal of Management Studies, 8, 91-101. 

Matos, A.R. (2005). Diagnóstico Exploratório do Movimento Associativo no Concelho de 

 Oliveira do Bairro. Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro. 

Mezomo, J.(2001). Gestão da Qualidade na Saúde: princípios básicos. São Paulo: 

 Manole. 

McKinlay, J.(1975). Processing People: Cases in Organizational Behaviour. 

  London: Rinehart and Winston. 

Ministério da Saúde. (2004). Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas- 

 Despacho Ministerial de 08-06-2004.  

Mintzberg, H. (1979). The Structuring of Organizations: a Synthesis of the Research. 

 Englewood Cliffs: Prentice Hall. 

Morgan, K., & Henderson, D. (2002). Regions as Laboratories: The Rise of Regional 

 Experimentalism in Europe. In M. Gertler and D. Wolfe (eds.), Innovation and Social 

 Learning. London: Palgrave Macmillan. 

 Mur, I. & Raak, V. (2003). Integration of Services and The European Union: does EU 

 policy  make  sense? International Journal of Integrated Care, 3, October 2003. 

Mur-Veeman, I., Eijkelberg, I., & Spreeuwenberg, C. (2001). How to Manage the 

 Implementation of Shared Care- a discussion of the role of power, culture and 

 structure in the development of shared care arrangements. Journal of 

 Management in Medicine, 15,(2),142-155.  



 

 103

Observatório Português dos Sistemas de Saúde. (2003). Relatório Primavera 2003- Saúde, 

 que rupturas? Escola Nacional de Saúde Pública.  

OECD. (2002). OECD Health Data. 

ONU. (2003). The Ageing of the World´s Population. Population Division, Department of 

 Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat. 

Parthasarthy, R., & Sethi, S. (1992).  The impact of flexible automation on business  strategy 

 and organizational structure. Academy of Management Review, 17, 86-111, citado 

 em Cooper & Weible (1999). 

Porter, M. (1985). Competitive Advantage. NY: Free Press. 

Quivy, R., & Campenhoudt, L. (2003). Manual de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: 

 Gradiva Publicações. 

Raak, A., Mur-Veeman, I., Hardy, B., Steenbergen, M., & Paulus, A. (2003). Integrated 

 Care in Europe: description and comparison of integrated care in six EU countries. 

 Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. 

Rogers, E. (1995). The Diffusion of Innovations (4th ed.). NY: Free Press. 

Rollet, H. (2003). Knowlegde Management: processes and technologies. Boston: Kluwer 

 Publishers. 

Romano, C.(1990). Identifying factors which influence product innovation: a case study 

 approach. Journal of Management Studies, 7, 75-95. 

Rothwell, R. (1983). Innovation and firm size: a case for dynamic complimentary; or, is small 

 really so beautiful? Journal of General Management, 8, 6-25. 

Santana, S.(2000). Tecnologias de Informação e da Comunicação e Pequenas e  Médias 

 Organizações: Uma abordagem centrada na aprendizagem organizacional. Tese 

 de Doutoramento em Gestão Industrial, Universidade de Aveiro. 

Schein, E. (1991). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass 

 Publishers. 

Senge, P.(1990). The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization. 

 New York: Currency Doubleday. 

Shrivastava, S., & Shaw, J. (2003). Liberating HR through Technology. Human Resource 

 Management, 42, (3), 201-222. 

Schumpeter, J. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper. 

Senior Watch-European Senior Watch Observatory and Inventory. (1999). Country Reports.  

Simon, K. (1994). Strategies for Balancing the Competence-Gap. Proceedings of the 

 ENTER 94 Conference in Innsbruck. 

Spencer, S. (2003). Ubiquitous E-Government. IADIS International Conference e-society. 



 

 104

Taleporos, G., & McCabe, M.(2002). The impact of self-esteem, body esteem, and sexual 

 satisfaction on psychological well-being in people with physical disability. Sexuality 

 and Disability, 20,(3),177-183. 

Tellis, W. (1997). Introduction to case study. The Qualitative Report, 3, 2. 

Templeton, G., & Byrd, T. (2003). Determinants of the Relative Advantage of a 

 Structured SDM during the Adoption Stage of Implementation. Information 

 Technology and Management, 4, (4), 409-428. 

Terra, J. (2003). Twelve Lessons to develop and sustain online knowledge communities. 

 IADIS, International Conference e-society. 

Tinker, A. (1996). Older People in Modern Society. London: Addison Wesley Longman (4th 

 ed.), citado em Alaszewski et al. (2003b). 

UCP- Universidade Católica Portuguesa, Centro de Estudos Aplicados. (2001). O Sector 

 das Tecnologias de Informação em Portugal: Relatório Final, Julho de 2001. 

Vondeling, H. (2004). Economic Evaluation of Integrated Care: an introduction. 

 International Journal of Integrated Care, Vol.4, March 2004.  

Ward, M., & Bawden, D. (1997). User-centered and User-sensitive Implementation of, 

 and Training for, Information Systems: a case study. International Journal of 

 Information Management, 17, 55-71. 

Wiedenbeck, S., & Davis, S. (1997). The influence of interaction style and experience on 

 user perceptions of software packages. International Journal Human- Computer 

 Studies, 46, 563-588. 

World Health Organization. (1999). Health Care Systems in Transition- Portugal.  

Yin, R. (1994). Case study research: design and methods. Thousand Oaks: Sage. 

 

 

 

 



 

 105

ANEXOS 

 
 

  



 

 106



 

 107

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 1 
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Organismo que representa:  
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1. O sistema de saúde (maioritariamente de carácter público) e as instituições de carácter 

social (públicas e privadas) estão entre os organismos mais complexos e mais 

interdependentes da sociedade. Existe a percepção de que historicamente têm 

permanecido separados. Qual é a sua opinião a respeito? 

Identifica barreiras a uma eventual integração? E oportunidades? 

 

2. Qual é para si o significado da expressão “cuidados centrados no utente”? - Faz sentido 

falar actualmente nessa abordagem?   

 

3. É viável a criação de um organismo autónomo para os “cuidados integrados no apoio a 

idosos”, com o objectivo de evitar conflitos decorrentes de múltiplas políticas, jurisdições, 

orçamentos, regulamentações ou outras barreiras institucionais? Em caso afirmativo, de 

quem deveria ser a iniciativa? 

 

4. Como poderia ser gerido um sistema deste tipo? Que gestor ou gestores, de que origem e 

com que competências? E a coordenação e acompanhamento, deveria ser feita a nível 

nacional ou numa base regional? 

 

5. Que tipo de serviços poderiam ser prestados? 

 

6. A multidisciplinaridade das equipas parece ser a este nível uma exigência. Como deverão 

ser constituídas as equipas neste tipo de projecto? Que competências se revelam 

fundamentais? 

 

7. Para além dos prestadores formais de cuidados (médicos, enfermeiros, assistente social,...), 

qual é a importância do papel atribuído aos prestadores familiares (informais)? - E como se 

devem relacionar? 

 

8. Estão identificadas as dificuldades e necessidades destes prestadores de cuidados 

informais? 

 

9. Como promover a integração efectiva destes prestadores informais de cuidados no 

sistema global de cuidados? Como ajudá-los a superar as dificuldades? Incentivos, 

formação, informação.... 
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10. Geralmente os projectos integrados são de curto prazo, nomeadamente o PAII – Programa 

de Apoio Integrado a Idosos e inicialmente financiados ao abrigo de programas 

específicos regionais ou nacionais.  

Existe um caminho para respostas integradas e continuadas como as previstas no 

despacho 407/98 em que "as respostas integradas assumem uma natureza preventiva, 

reabilitadora e de apoio das pessoas em situação de dependência...", envolvendo 

entidades públicas e privadas (Hospitais, instituições particulares de solidariedade social, 

Centros de Saúde, Autarquias,...)? 

 

11. Estudos de viabilidade financeira: análise de custo/benefício, custo/utilidade ajudariam a 

garantir a continuidade dos projectos no longo prazo? E/ou existem outras formas? 

 

12. Um sistema de avaliação, com a introdução de alguns indicadores como:”grau de 

interacção entre prestadores de cuidados da área social e da saúde”; “qualidade de vida 

fornecida ao utente”, poderiam, na sua opinião, contribuir para a integração e 

continuidade? 

 

13. Como poderia ser facilitado aos utentes e às suas famílias o acesso à informação e ao 

aconselhamento, que muitas vezes se encontra disperso e pouco estandardizado? 

 

14. As tecnologias de informação seriam relevantes neste processo de flexibilização e de 

coordenação? 

 

15. Como é tratada a informação na instituição que representa? E quais são as competências 

específicas dos recursos humanos potencialmente envolvidos? 

 

16. Qual a viabilidade de um registo único do utente, mais uniformizado, salvaguardando 

questões de privacidade através da definição de acessos no seio da equipa? Refiro-me a 

um registo que funcionaria como um guia a ser completado e consultado por quem 

acompanha o utente ao longo de todo o processo. E quem deveria ficar responsável pelo 

seu alojamento, actualização, manutenção? 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

Barreiras e Oportunidades à Introdução de novos Paradigmas e de  

Tecnologias de Informação 

em instituições prestadoras de cuidados 
 

 

Entrevista 2 
 

 

 

 

Data:  

 

Nome: 

 

Organismo que representa:  

 

Função:  
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1.1 Das alternativas seguintes, responda de modo a reflectir a realidade da organização que 

representa: 

 

 Sim Não 

Sem computadores   

Com um ou dois computadores   

Vários computadores, sem estarem ligados em rede   

Vários computadores ligados em rede   

Aplicações Office (Microsoft)   

Aplicações não integradas de gestão administrativa 

(e.g. Contabilidades, Recursos Humanos) 
  

Aplicações integradas de gestão administrativa (e.g. 

Contabilidades, Recursos Humanos) 
  

Aplicações específicas para prestação de cuidados, 

nomeadamente de “gestão de informação do 

utente” 

  

Troca electrónica de informação de utente com 

outras instituições 
  

Correio electrónico   

Website   
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1.2 Qual o grau de prioridade das seguintes opções no caso concreto da sua organização? Das 

alternativas seguintes diga a que mais se aplica às hipóteses na tabela abaixo. 

 

1- Não existe na organização e não é visto como necessário 

2- Não existe na organização, mas considera-se que seria útil 

3- Não existe na organização, mas existe intenção de adoptar no curto prazo 

4- Já disponível na organização em número considerado suficiente 

5- Já disponível na organização mas em número insuficiente 

 

 Prioridade 

Computadores  

Ligação dos computadores existentes em rede  

Aplicações Office (Microsoft)  

Aplicações não integradas de gestão administrativa  

Aplicações integradas de gestão administrativa  

Aplicações específicas para prestação de cuidados, 

nomeadamente de “gestão de informação do utente”. 
 

Correio electrónico  

Troca electrónica de informação de utente com outras 

instituições 
 

Acesso à internet  

Website  

 

1.3 Como é feita a comunicação no interior da sua organização? – Considere as alternativas 

abaixo e classifique-as pela intensidade de utilização: 

1- Não utilizado 

2- Pouco utilizado 

3- Medianamente utilizado 

4- Muito utilizado 

 

Ligação Utilização 

Telefone  

Fax  

Correio electrónico   

Comunicações internas (papel)  

Contacto pessoal  

Outra (qual)  
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1.4 E com o exterior, com outras instituições, como é feita essa comunicação? Classifique as 

seguintes alternativas também pela intensidade de utilização: 

 

Ligação Utilização 

Telefone  

Fax  

Correio electrónico   

Troca de correio em papel  

Contacto pessoal  

Outra (qual)  

 

1.5 Considere um contexto de uma equipa de trabalho num projecto específico de prestação de 

cuidados. Quais os meios utilizados na comunicação/partilha de informação entre os membros do 

grupo e entre estes e a instituição? 

 

1. Não utilizado 

2. Pouco utilizado 

3. Medianamente utilizado 

4. Muito utilizado 

 Utilização 

Reuniões   

Correio electrónico  

Existe um repositório de toda a 

informação com interesse para 

o grupo 

 

Telefone  

Outro (qual)  

 

1.6 Documentos como os processos dos utentes encontram-se actualmente em que formato? 

 

Formato Sim Não 

Papel   

Electrónico   

 

 

1.7 Existe na sua organização alguém directamente responsável pelos sistemas de informação? 
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2.1 Na sua opinião, que barreiras poderão existir no panorama actual à introdução de novos 

métodos de trabalho, com especial destaque para o trabalho em equipa e para os cuidados 

integrados, que pressupõem o envolvimento de profissionais e instituições da área social e da 

saúde? Considera que existem facilitadores à adopção destes novos paradigmas? 

 

2.2 Classifique as alternativas expostas na tabela abaixo de duas formas: 

a) Classifique-as primeiro de acordo com a sua opinião relativamente à situação actual (quando 

não for possível quantificar, não responda) : 

1- Muito 

 2- Justo 

 3- Pouco 

b) Classifique-as agora de acordo com a intensidade com que inibem ou facilitam a adopção dos 

métodos de trabalho que promovam o trabalho em equipa e a partilha para os cuidados 

integrados: 

1- Inibe fortemente 

2- Inibe 

3- Facilita 

4- Facilita fortemente 

Estrutura Situação 

actual 

Inibidor/Facilitador 

Grau de fragmentação dos vários serviços da área 

social e da saúde, públicos e privados 

 
 

Forma como os orçamentos estão distribuídos entre a 

área social e a saúde 

 
 

O nível actual de partilha de recursos   

Incentivos à partilha e integração atribuídos aos 

profissionais e às instituições 

 
 

Grau de descentralização das políticas no país   

Acordos de cooperação transversais   

Grau de intervenção do poder político   

Grau de preocupação com questões de eficiência   

Existência de avaliações económicas da situação de 

partilha: análise de custo/benefício destas iniciativas 

 
 

Existência de avaliações à qualidade de serviço 

prestado ao utente (e.g. inquéritos aos utentes) 
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Legislação: protecção de dados; partilha de 

informação 

 
 

Políticas concretas com vista à prestação de cuidados 

integrados 

 
 

Estruturas existentes para a prestação de cuidados 

integrados 

 
 

Regras, procedimentos, protocolos explícitos para a 

atribuição de responsabilidades para cuidados 

integrados 

 

 

Outros (quais)   

 

Pessoas Situação 

actual 

Inibidor/Facilitador 

Importância do poder   

Importância dada ao estatuto profissional   

Importância dada ao domínio sobre a actividade 

desenvolvida 

 
 

Importância dada à autonomia   

Importância dada ao controlo sobre a informação   

Grau de especialização dos profissionais   

Grau de confiança entre os profissionais   

Importância dada à atribuição de responsabilidades   

Nível de desenvolvimento de competências 

interpessoais e de trabalho em equipa 

 
 

Grau de formação em competências transversais, 

complementares à formação especializada, no decurso 

da formação académica do indivíduo 

 

 

Outros (quais)   

 

Questões sociais e culturais Situação 

actual 

Inibidor/Facilitador 

Comportamentos discriminatórios de profissionais e/ou 

instituições face a determinado tipo de utentes (e.g. 

idosos, doentes terminais) 

  

Grau de abertura a outras forma de trabalhar, outros 

valores e outras rotinas 

 
 

Linguagem comum   

Oportunidades para trabalhar em equipa   

Diferenças nas experiências e pontos de vista dos 

profissionais 
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Grau de individualismo da sociedade   

Mudanças sócio-culturais (e.g. demografia; nível de 

vida, aumento do número de mulheres que trabalha) 

 
 

Grau de importância da família e dos prestadores 

informais de cuidados na prestação de cuidados 

 
 

Questões de confidencialidade no que respeita à 

informação do utente 

 
 

Outros (quais)   

 

Estratégia Situação 

actual 

Inibidor/Facilitador 

O grau de importância atribuído à partilha de 

informação  

 
 

O grau de importância atribuído à integração   

Forma como estão definidas as prioridades na 

organização 

 
 

Grau de clarificação da estratégia no interior da 

organização 

 
 

Grau de clarificação do papel dos intervenientes no 

processo 

 
 

Nível de urgência atribuído a estes novos paradigmas   

Grau de importância atribuída a mecanismos de 

avaliação, nomeadamente: indicadores de 

desempenho; grau de satisfação do utente 

 

 

Outras (quais)   
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3.1 Qual a sua opinião relativamente à seguinte afirmação: 

 “Formação relevante e prática em matérias transversais no sentido de estimular a integração, 

tais como: aquisição de competências de relacionamento interpessoal e de trabalho em 

equipa, deveria ser iniciada o mais cedo possível na formação dos futuros “profissionais de 

cuidados”, seja da área social seja da área da saúde”. 

 

 

 3.2 A formação e o treino dos profissionais da área social e da saúde está compartimentada e 

orientada no sentido da especialização. Na sua opinião, que consequências tem esse facto na 

prestação de cuidados integrados? 

 

3.3 Na sua opinião, qual o impacto da forma como os orçamentos estão distribuídos entre a área 

social e a saúde na prestação de cuidados integrados? – E o facto dos orçamentos estarem 

distribuídos por diferentes ministérios tem muito ou pouco peso? 

 

3.4 Acha que as instituições da área social e da saúde, apesar de interdependentes, devem 

permanecer separadas? 

 

3.5 No seu ponto de vista, qual deveria ser o grau de intervenção do poder político no sentido de 

favorecer a prestação de cuidados integrados? 

 

3.6 Comente a seguinte afirmação: “A perda de poder é uma barreira à partilha e ao trabalho em 

equipa. Quem transmitir o conhecimento perde a exclusividade da capacidade de influência, 

estatuto profissional e segurança no posto de trabalho”. 

 

3.7 Como acha que deve ser iniciado um projecto de cuidados integrados? - Deve haver um 

incentivo financeiro, deve haver uma lei, deve ser uma iniciativa de um grupo de pessoas? 

 

3.8 Por onde se deveria começar com os projectos integrados? - Quais são os alvos? - Há 

condições para começar por onde? 
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3.9 Qual a sua opinião relativamente à “substituição” dos profissionais no desempenho de algumas 

tarefas na prestação de cuidados? Como exemplos, podemos ter: 

- De um médico especialista por um médico de clínica geral 

- De um médico por um enfermeiro 

- De um profissional da área da saúde por um profissional da área social 

 

3.10  Quem acredita que pode desempenhar papéis-chave num grupo de cuidados integrados?  

 

3.11  Acha que deve existir alguém a coordenar a actividade do grupo, ou acha que cada um se 

deve encarregar de desempenhar e controlar as suas próprias actividades? - Existindo alguém 

a coordenar, deve pertencer ou ser exterior ao grupo? 

 

3.12  Nesse grupo, deve haver regras e responsabilidades ou as pessoas encontram a sua forma de 

trabalhar? 
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4.1 Os sistemas de informação poderão dar um contributo importante enquanto veículo de suporte 

à partilha de informação e ao trabalho em equipa, no âmbito dos cuidados integrados. Que 

factores vê como barreiras e facilitadores à aquisição, implementação e utilização de sistemas de 

informação na sua organização? 

 

4.2 Vê-se, enquanto profissional, a registar a informação do utente a quem presta cuidados? - E 

como encara a possibilidade de partilhar essa informação com outros profissionais? 

 

4.3 Classifique as alternativas expostas na tabela abaixo de duas formas: 

a) Classifique-as de acordo com a sua opinião relativamente à situação actual (quando não for 

possível quantificar, não responda): 

1- Muito 

 2- Justo 

 3- Pouco 

b) Classifique-as agora de acordo com a intensidade com que inibem ou facilitam a adopção de 

tecnologia: 

1- Inibe fortemente 

2- Inibe 

3- Facilita 

4- Facilita fortemente 

 

Custos estruturais Situação actual Inibidor/Facilitador 

Preço dos equipamentos e programas   

Custos de formação   

Custos com contratos de manutenção   

Custos com upgrades   

Custos com consultoria externa   

Número de recursos humanos com formação 

adequada 

 
 

Disponibilidade de recursos financeiros para 

adaptação/aquisição de equipamentos e/ou 

sistemas 

 

 

Disponibilidade de recursos financeiros para 

formação 

 
 

Disponibilidade de recursos financeiros para 

consultoria externa. 
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Disponibilidade de recursos financeiros para 

actualizações 

 
 

Incentivos governamentais   

Outras (quais?)   

 

Pessoas  Situação actual Inibidor/Facilitador 

Nível de formação escolar dos trabalhadores   

Cultura de base dos trabalhadores   

Grau de interesse e disponibilidade dos 

trabalhadores para explorar os sistemas 

 
 

Formação específica dos trabalhadores    

Atitude dos trabalhadores face à tecnologia   

Grau de utilidade atribuída pelos utilizadores à 

tecnologia 

 
 

Experiência passada na utilização de tecnologias   

Capacidade dos trabalhadores para mudar os 

métodos de trabalho, hábitos e rotinas 

 
 

Grau de complexidade percepcionada pelos 

utilizadores na utilização da tecnologia 

 
 

Grau de assistência: documentação, ajuda 

online, consultoria externa 

 
 

Outras (quais?)   

 

Procedimentos Situação actual Inibidor/Facilitador 

Grau de normalização dos procedimentos   

Grau de formalização das tarefas   

Frequência com que os utilizadores recorrem a 

truques que só eles conhecem 

 
 

Trabalho prévio de levantamento e clarificação 

dos processos manuais 

 
 

Compreensão dos processos manuais da parte de 

quem faz a informatização 

 
 

Outras (quais?)   

 

Tecnologia Situação actual Inibidor/Facilitador 

Grau de experiência anterior da organização 

com as tecnologias  

 
 

Grau de integração dos sistemas existentes   

Grau de dependência de sistemas existentes   

Questões relacionadas com a segurança dos   
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dados 

Questão de sobrecarga de informação quando a 

tecnologia permite aceder a várias fontes 

 
 

Possibilidade de trabalho colaborativo oferecido 

pela tecnologia 

 
 

Grau de flexibilidade/adaptabilidade dos 

programas 

 
 

Grau de fiabilidade dos equipamentos   

Outras (quais?)   

 

Cultura Situação actual Inibidor/Facilitador 

O grau de satisfação com os processos manuais    

Relação da informatização com a questão do 

poder no seio da organização 

 
 

Intensidade de participação da direcção no 

processo de informatização 

 
 

Grau de percepção das dificuldades dos 

utilizadores da parte da direcção 

 
 

Grau de envolvimento dos trabalhadores no 

processo de escolha dos equipamentos e/ou 

sistema 

 

 

Modo como se encara o aprofundamento de 

conhecimentos dos trabalhadores na 

organização 

 

 

Intensidade de formação disponibilizada aos 

trabalhadores  

 
 

Intensidade do esforço de motivação da parte 

da direcção 

 
 

Outros (quais?)   

 

Estratégia Situação actual Inibidor/Facilitador 

Grau de importância atribuída à aquisição de 

tecnologia 

 
 

Forma como estão definidas as prioridades na 

organização 

 
 

Grau de adequação às necessidades da 

organização 

 
 

Outros (quais?)   

 




