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   Unidade de Cuidados na Comunidade- UCC Torre de Sinos 

 
 

Unidade funcional do ACES PIN . Homologada em janeiro de 2012.  

Funciona na sede do Centro de Saúde de Miranda do Corvo. 

 

Horário funcionamento: entre as 08 e as 20 horas de segunda a sexta-feira, fins-de-
semana e feriados em caso de necessidade de prestação de cuidados inadiáveis a utentes 
integrados na ECCI (Equipa de Cuidados Continuados Integrados) 

 

Reconhecimento publico e comunitário pelas mais valias que trouxe à comunidade, tendo 
recebido 2 louvores consecutivos, por parte do município de Miranda do Corvo. 

 

CS 
Miranda 

1 UCSP 

1 USF 

1 UCC USP 

URAP 



Unidade de Cuidados na Comunidade- UCC Torre de Sinos 

 

Divisão administrativa da Região do Pinhal 
Interior Norte.  
SPI (2008: 5)  
 
 
 
 
 
 
 

Plano Desempenho ACES Pin 2017 



Unidade de Cuidados na Comunidade- UCC Torre de Sinos 

Presta cuidados de proximidade aos habitantes/ 
famílias / comunidade residente no concelho 

Miranda do Corvo. 



Unidade de Cuidados na Comunidade- UCC Torre de Sinos 

 

População, área e densidade populacional   
INE (Censos 2011) 

 
 
 
 

Indicadores de Envelhecimento, Longevidade e 
Dependência 
INE (Censos 2011) 

 
 
 
 
 



Unidade de Cuidados na Comunidade- UCC Torre de Sinos 
 

EQUIPA 

Enfermeiros: 2(35h) +1 (28h) 

                                               1 - Especialidade em enfermagem comunitária 

                                                1- Especialidade em enfermagem de saúde infantil 

Médicos: 1 médico de Saúde  

                  Médicos de família 

                                   sem horas afetas 

Técnico de Serviço Social:  1-7h/semana. 

Técnico Saúde Ambiental - 1 sem horas afetas 

Nutricionista - 1- 4 h/mês, desde junho de 2016. 

Assistente operacional: A partir de 2017 a UCC Torre de Sinos terá apoio de 20 h/semana - 
4h /dia.  

Assistente técnico: 1-20h/semana 



Unidade de Cuidados na Comunidade- UCC Torre de Sinos 
 

CARTEIRA DE SERVIÇOS 

PNSE 

PNSO 

PNPA 

SNIPI 

NACJR RSI/NLI 

PNESLA 

“Dar a Mão”- Apoio 
Cuidador Informal 

PNSI 

“Saúde +Perto” 

RNCCI- Equipa de Cuidados  
Continuados Integrados no Domicílio 

CPCJ 



Unidade de Cuidados na Comunidade- UCC Torre de Sinos 
 

INTERVENÇÃO EM REDE/PARCERIA 
 

IPSSs 
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EQUIPA  

DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS 

 NO DOMICÍLIO 

ECCI Miranda do Corvo 



 
 
EQUIPA DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS NO DOMICÍLIO-ECCI 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamento das 8h às 20h, nos dias úteis( ?) Nos fins de semana e feriados, das 10h ás 
18h, de acordo com programação.  

Com capacidade para 5 vagas, desde outubro de 2015. 

 

Equipa Comunitária 

Na RNCCI (Decreto-Lei 
n.º 101/2006 de 6 de 
junho)  está prevista 

uma Equipa de 
Cuidados Continuados 

Integrados (ECCI),  

Inicio ECCI 2008 
ECCI Integra UCC Torre 

de Sinos 2012 



 
 
EQUIPA DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS NO DOMICÍLIO-ECCI 

 

 

População alvo: 

 

 

Pessoas em situação de dependência funcional, 
doença terminal, ou em processo de 

convalescença, com rede de suporte social, 
cuja situação não requer internamento mas que 

não podem deslocar-se de forma autónoma 

 e  

Cuidadores. 

 

Critérios de referenciação: (Orientação Técnica 
Nº1/CNCRNCCI/2017 de 27/02/2017) : 

 

• Frequência da prestação de cuidados 
domiciliários superior a 1x dia; 

• Prestação de cuidados que exceda 1h e 30 
min por dia e pelo menos três dias por 
semana; 

• Cuidados além do horário normal de 
funcionamento da equipa de saúde familiar, 
incluindo fins-de-semana e feriados; 

• Complexidade de cuidados que requeira um 
grau de diferenciação ao nível da reabilitação; 

• Necessidade de suporte e capacitação ao 
cuidador informal. 

 



 
 
EQUIPA DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS NO DOMICÍLIO-ECCI 

 

Recursos Humanos 

 
-1 Técnica Serviço Social( 7h/semana-UCC) 

-1 Nutricionista (1h/semana-UCC) 

-Médicos de  família 

-1 Enfermeira( 35h/semana-UCC coordenação) 

- Assistente Operacional(20h/semana) 

- Assistente Técnico (20h/semana-UCC) 

 

 

Recursos Materiais 

 
Carrinha (Município) 

Material uso Clínico 

Equipamento informático 

Parque Ajudas Técnicas 



 
 
EQUIPA DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS NO DOMICÍLIO-ECCI 

INTERVENÇÃO 

 

 

Equipa 
Multidisciplinar Plano 

de 
Interve

nção 

Visita 
Domiciliária 

Família/Cuidado
res 

Centrada no 
Utente 

Gestor 
de 

Caso 
Acessibilidade 
(Telefónico/e-

mail) 

Recursos 
Comunitários 

Articulação 
CSP/Hospitalares 



 
 
              EQUIPA DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS NO DOMICÍLIO-ECCI 
                                                                     (dados 2017) 

 

Taxa de ocupação –83%                                                     Referenciação:  UCSP; EGAs. Outra tipologia RNCCI. 

 

Nº de utentes acompanhados: 9 (2 utente mantém acompanhamento prolongado devido á situação clínica e apoio 
aos cuidadores) 

              Nº utentes admitidos-  5                     Nº utente com alta da ECCI- 2 

               

                            Utentes em fase paliativa: 5 utentes. (articulação com Equipa de Cuidados Paliativos Domiciliários de 
Cantanhede e Serviços de Cuidados Diferenciados Hospitalar). 

 

De acordo com os resultados apresentados, verifica-se a longa permanência dos utentes na equipa. As razões desta 
permanência estão relacionadas com a situação clínica (Utente paliativos e com elevado grau de dependência 
associado a existência de UP) e da necessidade de apoio aos cuidadores informais.  

Os familiares manifestam a vontade do utente permanecer no domicílio, existe cuidador com competências para 
assegurar cuidados e a disponibilidade desta equipa ser apenas possível em contexto ECCI. 

 



 
 
EQUIPA DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS NO DOMICÍLIO-ECCI 

Nº Total utentes acompanhados- 78 

 

Atualmente com taxa de ocupação - 100%: 

                                                                               1- Utente paliativo- AVC+ Oncológico- 86 anos 

                                                                               2- Utente Paliativo- ParKinson- 68 anos 

                                                                              3- Utente vítima de acidente -27 anos 

                                                                               4- Utente paliativo- AVC- 86 anos 

                                                                               5- Utente dependente- 77 anos 

 

Em acompanhamento: 2 utentes (a aguardar vaga em  ECCI)- Colaboração á Equipa Saúde  

                                            - Utente paliativo- oncológico                 

                                            - Utente paliativo- ELA 



 
 
EQUIPA DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS NO DOMICÍLIO-ECCI 

 

 Aumentar 
vagas 

Investimento 

Recursos 
Humanos 

Reconhecimento 

Formação Referenciação 



As situações de dependência, pela sua duração e complexidade, têm inevitavelmente 
repercussões, de forma marcada, na dinâmica familiar, aos níveis da alteração de papeis, 
modificações de comportamentos/relações entre os vários elementos que a constituem e 
na adaptação à nova situação, bem como, na organização dos serviços locais de saúde e de 
apoio social. 

 

Família 

Recursos da 
Comunidade 



 
 

                                                                        Projeto “Dar a Mão” 
 

Durante o ano de 2017 foram sinalizados 51 utentes. 

 

12 utente em fase paliativa, sendo necessário uma maior articulação com os serviços 
hospitalares e equipa de saúde e com os respetivos cuidadores. 

18 utentes por dependência física (apoio de ajudas técnicas, apoio ao cuidador, 
referenciação para RNCCI, …); 

 4 utentes com quadro demencial; 

16 sinalizações por outros motivos (apoio cuidador, doença mental, diabetes, alcoolismo, 
tratamento de feridas, paralisia cerebral, saúde escolar) 

                20 Utentes que mantiveram acompanhamento pela equipa (VD e/ou 
atendimento telefónico) por solicitação do cuidador. 

 



 
 

                                                         Projeto “Dar a Mão” 
 
 

 



 
 
             EQUIPA DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS NO DOMICÍLIO-ECCI 
                                                                               Testemunho 1 

“Chamo-me Rosa Dionisio, tenho 42 anos. O meu pai, com 86 anos, teve o terceiro AVC num prazo de 5 anos. Este último deixou-o acamado e totalmente 
dependente. Entretanto foi ainda diagnosticado um tumor maligno no recto. Desejei que o meu pai fosse cuidado em sua casa e deixasse a instituição onde se 
encontrava por ser a sua vontade expressa. Como sua cuidadora, e tendo noção da dificuldade de gerir esta situação no lar, encontrei como importante parceira a 
Unidade de Cuidados de Saúde ao domicílio do Centro de Saúde de Miranda do Corvo. Esta unidade está vocacionada para ir ao domicílio, prestar cuidados de 
enfermagem ao utente; elucidar o cuidador de métodos a utilizar com o utente; a gerir qualquer dúvida do cuidador inclusivé ser ponte também com o médico de 
família.  

Este serviço presta portanto um importante papel no apoio ao doente, no seu lar, bem como facilita o apoio prestado pelo cuidador. Desde o primeiro dia que este 
serviço foi exemplar. Pretendo, desde já, manifestar que estou imensamente grata pelo profissionalismo, disponibilidade e carinho que encontro nesta equipa de 
Miranda do Corvo que tanto nos têm ajudado e melhorado significativamente a qualidade de vida de todos em casa. O estado de saúde do meu pai não agravou, o 
que também se deve obviamente e consideravelmente ao apoio solícito que temos recebido por parte desta EQUIPA maravilhosa. 

Se me é permitido gostaria de fazer duas sugestões que poderão ser proativas e auxiliar mais utentes: 

1- Ter uma equipa maior para que fosse possível chegar a mais utentes que precisem desta rede de apoio, com qualidade e rigor técnico que lhe são conferidas; e 

2- Formação de cuidadores informais devidamente inscritos para o efeito; ou disponibilização de uma data para um encontro de esclarecimento de dúvidas de 
cuidadores (onde fosse possível tomar conhecimento de técnicas de cuidados vários a ter; possíveis produtos médicos a ser utilizados; e/ou alternativas 
terapêuticas aconselháveis em determinadas situações. Apesar de me parecer não estar muito divulgado, a este serviço manifesto a minha total aprovação e 
admiração por ser tão eficiente e tão eficaz para nós: o doente e cuidador. 

 Na minha modesta opinião este devia ser o futuro do cuidado ao doente. Ao doente deveria ser minimizado o tempo de internamento em hospital ou instituição. 
O doente será muito mais feliz e estará mais predisposto a uma recuperação se se encontrar no seu meio. O doente não sofrerá tanto e até aceitará melhor as 
exigências da doença porque também sabe que a equipa de saúde está disponível para o ajudar, bem como ao cuidador e restante família. Agradeço uma vez mais 
toda a compreensão e ajuda por toda a equipa, nomeadamente na pessoa que a representa: a Senhora Enfermeira Anabela Corino, que tem sido inexcedível e 
excepcional.  

Bem haja a todos.” 

 

  

 



 
 
             EQUIPA DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS NO DOMICÍLIO-ECCI 
                                                                               Testemunho 2 

 

 

                                                                   "Uma equipa excepcional, 
sempre pronta a ajudar em todos os momentos“. Zola&Lurdes 

 

 

 



                                        Considerações finais 

-A evolução técnico-científica e social, implicou várias alterações que lançaram ao Homem 
o desafio de viver mais tempo com funcionalidade. Daí decorrem igualmente 
constrangimentos como o stress, a violência, a poluição, os acidentes, os 
comportamentos de risco, o sedentarismo, o aumento das doenças incapacitantes que 
contrariam o potencial de saúde e que põem em causa a autonomia e a independência 

do indivíduo. Têm, pois, estes cidadãos, direito a uma resposta humanizada e que lhe 
garantacuidados continuados, tal como consagrado na Carta de Direitos e Deveres dos 
Doentes(1998), adequados à sua circunstância de vida e de saúde, quer sejam cuidados 
denatureza preventiva, curativa, de reabilitação, manutenção ou paliativos.(MCSP) 

-Que as ECCIs contribuam e concretizem a resposta às reais necessidades em cuidados 
domiciliários da população e traduza a importância reconhecida internacionalmente que 
esse apoio potencia e condiciona a permanência dos utentes no seu contexto domiciliário. 

 



A minha mãe, 80 anos, com Doença de Alzheimer há 15 anos, acamada há 5 anos é 
uma privilegiada. Sem registo de internamento hospitalar. Sem registo de 
ocorrência a urgência hospitalar nestes 5 anos. Está em Sua Casa.  

                                                                                                     

 

                                                                                             OBRIGADA 

 
ACCorino@arscentro.min-saúde.pt 

Telem.917179328 


