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INTRODUÇÃO 

A Unidade Móvel de Saúde (UMS) de Ponte da Barca iniciou a sua actividade em Outubro de 

2007 e tem como objectivo promover a redução das desigualdades em saúde e exclusão 

social. O presente relatório refere-se ao ano de 2010. 

Neste período, a UMS de Ponte da Barca deslocou-se às freguesias de Cuide Vilaverde, Vade 

S.Pedro, Vade S. Tomé, Lavradas, Bravães, Oleiros, Vila Nova de Muía e Paço Vedro de 

Magalhães dando resposta às necessidades identificadas na população de idosos de acordo 

com o grupo etário definido como prioritário (igual ou superior a 75 anos) e/ou 

crónicodependentes. 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Da análise do Quadro 1 referente à caracterização sócio-profissional dos idosos avaliados 

(489), pode constatar-se que 331 destes idosos não apresentava qualquer tipo de 

habilitações literárias. Apenas um idoso é habilitado com o ensino superior e 4 apresentam o 

2º ciclo. Os restantes 31% dos idosos apresentavam o 1º ciclo. 

Dos idosos com habilitações literárias, 76% efectuou a escolaridade entre os 10 e 20 anos de 

idade. 

A agricultura foi a profissão exercida por 70% do total dos idosos, apresentando-se a 

construção civil como a segunda mais representativa com cerca de 7%. As restantes 

profissões foram agrupadas em “Outros” e representaram 23%. 

Relativamente à idade da reforma, observa-se que cerca de 88% deixou de trabalhar nas 

idades compreendidas entre 60 e 69 anos. 
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Da análise da situação, verifica-se um decréscimo dos utentes visitados em relação aos 

identificados. Os motivos referem-se à ocorrência de óbitos, transferências de domicílio e 

idosos institucionalizados. Vários utentes necessitaram mais do que uma visita para atitudes 

terapêuticas, avaliação da gestão do regime terapêutico e Educação para a Saúde. 

De acordo com os registos efectudos, verificamos que foram vacinados com imunização 

antitetânica 13 prestadores de cuidados e 67 idosos. Ainda, foram imunizados 50 utentes 

com idades compreendidas entre 18 e 75 anos. Em 2010, 10 idosos com mais de 75 anos 

recusaram vacinação antitetânica. 

Pelo facto de não existirem registos referentes à vacinação antigripe, os idosos foram 

questionados e a maioria deles (478) afirmam terem sido vacinados. 

Neste período, todos os utentes visitados foram submetidos à avaliação dos critérios de 

fragilidade, com aplicação das escalas de Katz, Lawton, Barthel, Easycare e Norton, ficando 

estes idosos com pelo menos uma avaliação no ano de 2010. 

No que diz respeito ao cumprimento do regime medicamentoso, 100 idosos apresentaram 

regime medicamentoso não eficaz, tendo havido intervenção de enfermagem. Na 

reavaliação, 86 dos casos foram resolvidos, tendo os restantes 14 encaminhados para a 

equipa de saúde. 17 idosos mostraram necessidade na renovação do receituário. 

Apenas 4 habitações dos idosos visitados não foram avaliadas relativamente às condições de 

salubridade. Foram referenciados para a assistente social do Centro de Saúde 8 situações e 

para a Câmara Municipal 22 idosos por más condições habitacionais / habitações degradadas. 

No âmbito do “cuidar”, pode-se observar a existência de 18 idosos que não possuem 

qualquer tipo de cuidador; 49 idosos possuem um cuidador formal; 32 idosos possuem dois 

tipos de cuidador – formal e informal e a grande maioria dos idosos visitados (391), possuem 

um cuidador informal, que quase sempre é um familiar. 

Numa avaliação dos conhecimentos, quer dos idosos, quer dos prestadores de cuidados, 

podemos ver que foram identificadas necessidades de formação em 334 idosos visitados e 

em 230 prestadores de cuidados. Dentro das necessidades de formação identificadas, 

realçam-se os hábitos alimentares, a prevenção de quedas e o regime medicamentoso. 

Em 2010, foram realizadas 9 sessões de formação a grupos, frequentadas por 151 elementos. 

Destes, apenas 40 tiveram avaliação final de conhecimentos, ficando os restantes com 

avaliação agendada para o decorrer do ano de 2011. 

Da análise do Quadro 2, que se refere à actividade da vacinação nas IPSS’s, pode-se 

constatar que foram administradas três vacinas a idosos com Complemento Solidário para 

Idosos; 108 tiverem acesso à vacinação da gripe gratuita e 89 idosos adquiriram a vacina nas 
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farmácias. Foram também vacinados 11 prestadores de cuidados. Foram administradas 23 

vacinas antitetânicas a esta população que apresentavam desactualização do Plano Nacional 

de Vacinação. Registaram-se apenas duas recusas de vacinação contra o tétano. 

 

CONCLUSÃO 

A proporção de idosos no concelho é superior à do continente e distrito. 

A deficiente rede de transportes públicos e a distância considerável de algumas freguesias 

ao CS dificultam o acesso dos utentes a estes. 

Para além da melhoria dos cuidados de saúde que proporciona à população-alvo é de realçar 

a articulação com as entidades parceiras. 

Durante este ano de avaliação do trabalho desenvolvido pela UMS, 489 idosos ≥ 75 anos e 

cronicodependentes tiveram acesso a todas as intervenções preconizadas por este projecto. 

Em 2010, apenas foi possível avaliar o bem-estar físico, mental e social a 23% de idosos 

frágeis. 

 A gestão do regime terapêutico em contexto domiciliário revela-se eficaz 

Apesar de se verificarem percentagens elevadas de imunização antitetânica neste grupo 

(2009 – 85%; 2010 – 88%), existe sempre uma atitude oportunista nesta matéria. 

Muitos idosos/prestadores recorrerem à farmácia para a vacinação contra a gripe sazonal, 

contudo, ainda temos oportunidade de os vacinar neste contexto. 

Todas as situações identificadas com necessidades de produtos de apoio foram 

referenciadas e acompanhadas pela Assistente Social. 

 Neste ano de 2010, foi possível iniciar formação aos prestadores de cuidados. 

Segundo informação da Câmara Municipal de Ponte da Barca detalharam-se alguns 

indicadores relacionados com a participação desta entidade na Unidade Móvel de Saúde de 

Ponte da Barca (Quadro 3). 

 

 

                                                                               ODETE ALVES 

                                                   Coordenadora da UCC de Ponte da Barca 
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ANEXOS 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL DOS IDOSOS VISITADOS 

                                                                                                                                          

Quadro 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilitações literárias Idade de conclusão dos 
estudos (anos) 

Profissão exercida Idade de reforma 
(anos) 

Analfabetos 
68% 

(331) 

Desc. / Não se 

aplica 

68% 

(332) 
Agricultura 

70% 

(340) 
Inferior a 50 

3%  

(14) 

1º Ciclo 
31% 

(152) 
Inferior a 10 

13% 

(20) 
Construção 

7% 

(33) 
Entre 50-59 

7% 

(33) 

2º Ciclo  
0,8% 

(4) 
Entre 10-20 

76% 

(119) 
Outros 

23% 

(116) 
Entre 60-69 

88% 

(433) 

Ensino superior  
0,1% 

(1) 
Superior a 20 

11% 

(18) 

Desc. / Não se 

aplica 

0% 

(0) 
Superior a 70 

1% 

(7) 

Desc. / Não se 

aplica 

0,1% 

(1) 
      

Desc. / Não se 

aplica 

1% 

(2) 

Total 489 
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VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE SAZONAL E TÉTANO-DIFTERIA 

 

 

Quadro 2 

 

 

Instituição Data CSI 

Vacinas 

Vacina 

gripe SNS 
Previstas VG Previstas 

Profissionais 

VG 
Previstas Td Previstas 

Recusa 

Td 

Lar Santa Casa da Misericórdia 13-10-2010 0 28 28 0 0 0 0 7 7 0 

Lar Condes da Folgosa 14-10-2010 0 77 77 0 0 0 0 7 8 0 

Centro Social de Entre Ambos-os-Rios – Centro de Dia 28-10-2010 0 0 0 19 19 7 0 4 4 0 

Centro Social de Entre Ambos-os-Rios – Apoio Domiciliário 28-10-2010 0 0 0 10 11 0 0 1 1 0 

Associação Social e Cultural de Britelo + Apoio 28-10-2010 0 0 0 9 19 2 2 0 1 0 

Centro de Dia de Lavradas 03-11-2010 0 0 0 22 30 2 0 0 1 0 

Apoio Domiciliário do Centro de Dia de Lavradas 03-11-2010 2 2 2 10 30 0 0 1 2 1 

Serviço de Apoio Domiciliário da Santa Casa da Misericórdia 11-11-2010 1 1 0 19 55 0 0 3 4 1 

Total 3 108 107 89 164 11 2 23 28 2 
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Gastos suportados pela Câmara Municipal relativos ao ano de 2010 

 

 

Indicador Nº 

Km efectuados pela carrinha 2487 

Horas do motorista 492 

Despesas com o gasóleo (euros) 436,71 

Manutenção da viatura (euros) 8,47 

Seguro da viatura (euros) 0,00 

Quadro 3 


