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ERPI/CD 

Adequar a nova norma de certificação ISO 
9001:2015; 

Serviço a decorrer com normalidade, tendo em conta 
também a suspensão do funcionamento do CD a 17-03-2020 

Dar cumprimento às atividades a desenvolver 
abrangendo as diferentes respostas sociais de 
ERPI/CD/SAD  

Apos ser decretado estado de pandemia só foram 
desenvolvidas pequenas atividades de carater individual, em 
contexto de ERPI, e suspensas as do CD. 

Melhorar a intervenção biopsicossocial, com clientes, 
familiares e cuidadores, sobre a demência/Alzheimer, 
evolução, prognóstico, intercorrências, adaptação a 
limitações pessoais, familiares e alterações de 
circunstâncias de vida; 

Registou-se única e simplesmente o funcionamento com 
apoio individualizado, pela equipa multidisciplinar de acordo 
com as necessidades sentidas. 

Desenvolver workshops/ações de sensibilização, e 
formação destinados aos cuidadores e familiares dos 
clientes da Instituição, sendo necessário investir na 
área da formação de modo sistemático e persuasivo, 
criando um responsável pela área da Formação 
Interna do CASCUZ; 

Objetivo condicionado pelo contexto de pandemia. 

Manter as parcerias internas e externas com a 
comunidade e outros parceiros, nomeadamente o 
treino cognitivo: snoezelen, fisioterapia e atividades 
sócio culturais e recreativas; 

Objetivo condicionado pelo contexto de pandemia. 

Estimular e retardar o envelhecimento ativo e 
favorecer o sentimento de segurança e autoestima, 
através da melhoria do atendimento psicossocial 
interno, com acompanhamento, e registos internos 
mensais; 

Acompanhamento individual e personalizado tendo em 
conta as respetivas patologias apresentadas. 

Realizar atividades tendo em conta as épocas festivas 
(anuais, mensais, semanais e os intercâmbios, 
direcionados aos associados e clientes de ERPI e CD); 

Objetivo condicionado pelo contexto de pandemia. 
Atividades suspensas. 

Avaliar e quantificar mensalmente, as demências no 
CASCUZ, a nível do ERPI e CD, com a reavaliação das 
capacidades funcionais do cliente e intervenção 
individual em grupo, a nível da: 
Locomoção/Incontinência/Apoio 
alimentar/Descansos; 

Avaliadas mensalmente nos utentes de ERPI, através da 
classificação da escala de BARTHEL. Quanto ao CD, não existe 
registo tendo em conta a suspensão do funcionamento do 
Centro Dia, a partir de 17-03-2020 

Manter os processos internos dos clientes 
devidamente organizados e atualizados de acordo 
com as orientações da norma SGQ ISO 9001:2015. 

 

Serviço a decorrer com normalidade, tendo em conta 
também a suspensão do funcionamento do CD a 17-03-2020 
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Objetivos 
específicos 

Ação a Desenvolver Avaliação 

Serviço de Apoio 
Domiciliário (SAD) 

Que cerca de 80% dos inquiridos (Clientes ou 
familiares) se sintam satisfeitos e confiantes nos 
trabalhadores/colaboradores; 

Na análise aos questionários aplicados em 2020, o resultado 
foi que 93,5% dos clientes estão satisfeitos e/ou muito 
satisfeitos e confiantes com os profissionais que lhes 
prestam os cuidados; 

Que 75% dos inquiridos (Clientes ou familiares) 
estejam satisfeitos (as) com as atividades 
desenvolvidas anualmente; 

Este ponto foi alterando tendo sido analisada a satisfação 
com o acompanhamento global dado pelos serviços o que 
levou 80,6% dos inquiridos a responderem que se sentem 
bem acompanhados e apoiados; 

Que 75% dos inquiridos (Clientes ou familiares) 
estejam satisfeitos (as) pois sentem que os seus 
problemas são resolvidos; 

A esta pergunta 77,4% dos inquiridos responderam que 
sentem que há sempre disponibilidade par os auxiliar nas 
suas necessidades;  

Que 90% dos inquiridos (Clientes ou familiares) 
estejam satisfeitos ou recomendem o Serviço de 
Apoio Domiciliário. 
 

90,3% dos inquiridos diz-se satisfeita ou muito satisfeita com 
a Instituição 

 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

Atividades a desenvolver Avaliação 

Garantir várias ações de divulgação do serviço prestado de modo a 

angariar parceiros financeiramente estáveis; Atividade condicionada pela situação de pandemia atual; 

Divulgar anualmente o trabalho do SAD Atividade condicionada pela situação de pandemia atual; 

Procurar e desenvolver novas parcerias (serviços, voluntariado, 

financeiras e/ou em géneros); JF, CMS, USFC, GNR, entre outras; Atividade condicionada pela situação de pandemia atual; 

Avaliar o desempenho efetivo da resposta no terreno de forma a 

minimizar despesas e a manter o funcionamento de acordo com as 

normativas dos financiadores 
Atividade condicionada pela situação de pandemia atual; 

Preparar a aplicação de inquéritos de satisfação aos utentes e aos 

colaboradores; 
Realizado, mesmo com as condicionantes atuais conseguiu-se 31 

resposta válidas num universo de 40 clientes; 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD 
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Atividades a desenvolver Avaliação 

Avaliar os Procedimentos, as IT´s e os Modelos do SAD de forma a 

melhorar a qualidade da resposta; Mantém-se a avaliação; 

Investigar e desenvolver novas metodologias de melhoria do serviço; 
Foram realizadas algumas alterações nomeadamente a introdução de 

uma nova equipa (volta Rosa) que dá apoio quer à coordenação 

técnica quer às restantes equipas que estão no terreno; 

Atender e acolher a população que procura apoio; 

Tudo se manteve, pese embora tenham existido algumas 

condicionantes derivadas à situação pandémica atual: 
Proporcionar o acompanhamento psicossocial; 

Avaliar e atualizar processos e planos individuais; 

Encaminhar para acompanhamento psicológico em contexto 

domiciliário; 
Ainda não nos foi possível nem viável avançar com esta atividade, 

muito embora seja cada vez mais essencial: 

Referenciar as situações necessárias aos cuidados de saúde do 

CASCUZ; 
Tem sido feito, dentro das possibilidades de resposta da equipa de 

saúde; 

Encaminhar e contactar outras instituições e parceiros (Centro de 

Saúde, consultas e domicílios); orientar e encaminhar para unidades 

de saúde (USFS, CHL), unidades de reabilitação e cuidados paliativos; 

Manteve-se, muito embora condicionada pela situação atual que nos 

afetou, não só a nós enquanto serviço como também aos restantes 

parceiros; 

Acompanhar na toma da medicação psiquiátrica e outra que seja 

necessária; 

Está a ser feito e articulado com o Hospital de São Bernardo 

nomeadamente coma equipa de Cuidados Psiquiátricos Comunitários 

do Hospital; 

Informar/sensibilizar para questões de saúde; 

Tem sido feito dentro das limitações e constrangimentos que temos 

sentido durante o ano de 2020; 
Acompanhar os idosos no sentido de prevenir comportamentos de 

risco; 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD 
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Atividades a desenvolver Avaliação 

Apoiar no acompanhamento a consultas, pagamento de serviços 

aquisição de bens e serviços e deslocação a entidades da comunidade; 

Manteve-se e alargou-se este apoio durante o confinamento mais 

restritivo, com intuito de evitar as saídas desnecessárias de muitos 

utentes nossos; 

Formar, incluir e acompanhar, estagiário (a)s, voluntários e 

trabalhadores no SAD; Não foi possível, devido aos constrangimentos durante o ano de 2020 

Fornecer apoio na alimentação 

Todos os serviços foram mantidos e assegurados à exceção do 

tratamento da roupa durante o período do surto no lar, sensivelmente 

um mês em que este esteve suspenso devido à partilha do espaço 

com a roupa dos utentes do SAD; 

Prestar apoio no tratamento da roupa; 

Proporcionar cuidados de higiene personalizados e humanizados em 

contexto domiciliário; 

Prestar apoio na manutenção e limpeza da habitação; 

Dinamizar outras atividades solicitadas pelos utentes; Esta atividade esteve suspensa devido aos condicionamentos atuais; 

Criação de atividades lúdicas, recreativas, culturais e festivas, de 

combate à solidão, isolamento e situações demenciais; Esta atividade esteve suspensa devido aos condicionamentos atuais; 

 

3.3. Saúde 
 

A área funcional de saúde tem 3 polos distintos onde se destacam as seguintes atividades: 

 

 

 

Saúde Ações a desenvolver Avaliação 
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Medicina Geral  Disponibilidade de médico de Medicina Geral e familiar 2 vezes por 
semana; 

Melhoria contínua do serviço prestado; 

Colaboração em equipa multidisciplinar de saúde do CASCUZ. 

Objetivos atingidos na sua totalidade. 

Enfermagem Preparação e administração de terapêutica diária; 

Realização de diversos tratamentos de enfermagem; 

Realização de Electrocardiogramas (ECG); 

Atuação em situações inesperadas (urgências e emergências); 

Triagem de utentes para consultas médicas; 

Aplicação de escalas: Morse, Braden e Nutricional; 

Triagem em saúde no ato de admissão e reavaliação dos utentes nas 
respostas sociais de Lar e Centro de Dia; 

Administração alimentar por via entérica; 

Rastreios em saúde; 

Colaboração nas formações internas da Instituição; 

Apoio e articulação com a especialidade de Neurologia; 

Colaboração em equipa multidisciplinar de saúde do CASCUZ; 

Articulação com o serviço social na elaboração do plano individual de 
cuidados. 

Objetivos concretizados com grande 
impacto no cenário pandémico que a 
instituição atravessou. Foi reforçado a 
formação no âmbito da pandemia e todas 
as medicas a adaptar contempladas no 
Plano de Contingência em Vigor 


