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Resumo 

Estágio Profissionalizante no Centro Hospitalar   

O relatório de estágio surge na sequência da unidade curricular de estágio profissionalizante 

desenvolvido na Centro Hospitalar (CH) de Lisboa. O estágio insere-se no âmbito da licenciatura 

em Gestão em Saúde, da Escola Universitária Atlântica de Ciências Empresariais, Saúde 

Tecnologias e Engenharia, em Barcarena, no período decorrido entre março e julho de 2018. Os 

objetivos do estágio pretendem integrar os conhecimentos adquiridos na licenciatura com a sua 

aplicação a uma realidade organizacional objetiva, neste caso ao nível do CH, e por outro lado 

pretende contribuir para o planeamento e desenvolvimento do projeto próprio da organização. 

Optou-se por este centro porque reúne as condições desejáveis para realizar os objetivos de 

estágio na posição de “gestor hospitalar” e colocar em prática as ferramentas de gestão adquiridas 

em contexto académico. A medicina de reabilitação será das valências médicas, uma das que mais 

se dedica ao foro social. Para o seu sucesso, as ações devem abranger diversos campos de 

atuação, que vão desde a saúde, à educação e formação, ao emprego, à segurança social, ao 

controlo ambiental, ao desporto e ao lazer. No contexto deste estágio profissionalizante foi 

possível o envolvimento direto com políticas que não só promovem estas ações, mas que também 

facilitam os processos de integração e de complementaridade existente entre as diferentes áreas. 

A gestão hospitalar no CH tem um papel fundamental no que respeita estabelecer padrões e 

também capacitar as pessoas com incapacidade para derrubar barreiras e permitir, melhores 

acessos aos estudos, ao trabalho e ao uso das suas capacidades. Este estágio permitiu uma 

participação ativa na análise estratégica e das tendências neste setor, na utilização de dinâmicas e 

sistemas de informação, na gestão da inovação e da mudança, no apoio à qualidade e decisões de 

marketing em saúde, na gestão de recursos humanos das áreas clínicas e não clínicas, no apoio à 

decisão e à gestão financeira, no apoio ao planeamento e avaliação de investimentos, assim como 

no apoio à gestão dos cuidados clínicos prestados aos utentes e cuidadores.  

 

 

 

Palavras-chave: Estágio profissional; Reabilitação, Gestão em Saúde 

 



iv 

 

Abstract  

Profesional traineeship at Centro Hospitalar 

The traineeship report concerns to the curricular unit of professional traineeship wich took place at 

the Centro Hospitalar (CH), Lisboa. The internship is part of the Health Management bachelor’s 

degree, at Atlântica University of Business Sciences, in Barcarena, during the period between 

March and July 2018. The objectives of the internship are to integrate the knowledge acquired in 

the bachelor´s degree with its application to an objective organizational reality, in this case at the 

level of the management of therapeutic units of the CH, and on the other hand intends to contribute 

to the planning and development of the organization's own project. The center was chosen because 

it combines the desirable conditions to achieve the internship objectives in the position of "hospital 

manager" and to put into practice the management tools acquired in an academic context. The 

medicine of rehabilitation will be of the medical valences, one of the most dedicated to the social 

forum. For its success, the actions must cover several fields of action, ranging from health, 

education and training, employment, social security, environmental control, sports and leisure. In 

the context of this professionalizing traineeship, the was the chance to direct involvement with 

policies that not only promoted these actions, but also facilitated the processes of integration and 

complementarity existing between the different areas. The hospital's management of the center, 

namely the management of the therapeutic units, has a fundamental role in setting standards and 

also training people with the inability to break down barriers and allow better access to studies, 

work and the use of their functioning. This traineeship allowed an active participation in the 

strategic analysis and trends in this sector, in the use of dynamics and information systems, in the 

management of innovation and change, in supporting of quality and marketing decisions in health, 

in the human resources management of the clinical and non-clinical areas support, in decision 

supporting and financial management, in support for investment planning and evaluation, as well as 

in support for the management of clinical care provided to users and caregivers.  
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Enquadramento 

 

O relatório de estágio surge na sequência da unidade curricular de estágio profissionalizante 

desenvolvido na Centro Hospitalar (CH) de Lisboa mais concretamente nas unidades 

terapêuticas (UT). O estágio insere-se no âmbito da Licenciatura em Gestão em Saúde, da 

Escola Universitária Atlântica de Ciências Empresariais, Saúde Tecnologias e Engenharia, 

em Barcarena, no período decorrido entre março e julho de 2018. 

O pressuposto deste estágio curricular foi o de estabelecer contacto direto com esta área de 

atividade, consolidar e complementar conhecimentos adquiridos ao longo da formação 

académica e desenvolver competências na gestão dos diversos setores de atividade 

relacionados com a UT do CH. 

Pretende-se a melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados no CH, e em particular 

nas UT, de modo a tornar mais rentável quer no âmbito da produção, quer no âmbito da 

eficiência, das unidades ou departamentos do Centro. 

O Centro reúne as condições desejáveis para realizar os objetivos de estágio na posição de 

“gestor hospitalar” e colocar em prática as ferramentas de gestão adquiridas em contexto de 

aula.  
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Descrição do Estágio 

 

1.1. Local e duração de estágio 

 

Neste estágio curricular o discente foi envolvido em todas as atividades, serviços e produtos 

inerentes a uma unidade de reabilitação especializada como o CH. Neste sentido, 

acompanhou os processos e resultados da realidade da gestão em saúde ao qual se propôs.  

No âmbito da gestão das UT foi possível vivenciar a ligação horizontal ao nível das 

diferentes áreas departamentais, no que respeita o serviço e a prestação de cuidados ao 

utente. Por outro lado, foi possível experienciar e participar nas diferentes tomadas de 

decisão e planeamento ao nível da gestão documental, gestão de recursos humanos e 

políticas das UT. 

O estágio foi acordado entre a administração do CH e o gabinete de formação do CH, com a 

direção do curso e discente da Escola Universitária Atlântica, tendo em conta os objetivos 

pedagógicos subjacentes aos temas do projeto a desenvolver que deverão estar ligados à 

gestão da organização do CH. 

O estágio teve uma duração superior às 15 semanas inicialmente propostas pela unidade 

curricular, e o horário correspondeu às 35 horas semanais previstas numa relação contratual. 

 

1.2. Objetivos gerais 

 

• Elaborar um relatório na área de gestão da saúde, integrando os conhecimentos 

adquiridos na licenciatura com a sua aplicação a uma realidade organizacional 

objetiva, neste caso o CH e as UT; 

• Contribuir para o planeamento e desenvolvimento do projeto de uma organização do 

setor da saúde, neste caso o CH e as UT. 
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1.3. Objetivos Específicos 

 

• Conhecer a organização, através do contacto com a realidade diária da unidade de 

saúde, a sua estrutura operacional e de produção, bem como a sua dinâmica e 

problemáticas internas; 

•  Identificar um problema ou conjunto de problemas, equacionar os mesmos em 

termos de alternativas de abordagem/solução, propor de forma metodológica 

alternativas de intervenção/atuação; 

• Descrever as atividades experienciadas caso a caso, indicar tomadas de decisão, 

soluções apresentadas, e demonstrar a sua operacionalização e implementação, 

sempre que possível. 

 

1.4. Atividades práticas a desenvolver no âmbito do estágio 

 

• Participar na definição de políticas de saúde e coordenação técnica da atividade dos 

técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, promovendo e garantindo a 

aplicação dos padrões de qualidade dos cuidados prestados nas áreas que 

superintende, em estreita articulação com a direção clínica; 

 

• Definir os padrões de qualidade e de segurança dos cuidados prestados pelos 

técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica;  

 

• Coordenar a elaboração dos relatórios e planos de ação apresentados pelas diversas 

áreas terapêuticas assegurando o seu alinhamento com o plano de atividades do CH;  

 

• Emitir pareceres técnicos e prestar informações e esclarecimentos a solicitação dos 

órgãos dirigentes máximos dos serviços;  

 

• Colaborar com o Diretor Clínico na compatibilização dos planos de atuação dos 

serviços de prestação de cuidados de saúde; 
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• Garantir o respeito pelos valores, regras de deontologia profissional e prática legal 

nas áreas que superintende;  

 

• Avaliar tecnicamente as necessidades dos técnicos superiores de diagnóstico e 

terapêutica ou auxiliares de ação médica nas áreas sob a sua dependência direta, 

apresentando propostas de admissão ou de mobilidade interna;  

 

• Supervisionar as funções de coordenação;  

 

• Emitir pareceres técnicos e prestar informações e esclarecimentos que, no âmbito das 

suas atribuições, lhe sejam solicitados; 

  

• Aplicar o processo de avaliação de desempenho a todos os técnicos superiores de 

diagnóstico e terapêutica e aos auxiliares de ação médica sob a sua responsabilidade, 

colaborando na avaliação de outros profissionais funcionalmente dependentes; 

 

• Promover a atualização e valorização profissional dos colaboradores que 

superintende. 
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Relatório de Atividades 

 

A estrutura e funcionamento do setor em que atua o CH 

 

A resposta das unidades da Medicina Física e Reabilitação (MFR) representa um desafio em 

Portugal tendo em conta os dados demográficos que demonstra um processo de 

envelhecimento gradual da população nos últimos anos, que se traduz em números cada vez 

maiores de perda de funcionalidade e de diminuição de qualidade de vida. 

A procura de cuidados de reabilitação tem surgido com uma exigência de solução cada vez 

mais precoce, mas por outro lado, tem-se verificado também a necessidade de apoiar casos 

mais graves e incapacitantes em fase crónica. O envelhecimento da população e o aumento 

da patologia neurológica e neuromuscular é uma realidade, e associado cada vez mais a um 

grau elevado de incapacidade, o que pressupõe que um continuum de cuidados de Saúde 

Física e de Reabilitação (SFR) sejam assegurados de forma articulada. 

 

Ligações entre áreas de clínicas e não clínicas de serviço ao utente e cuidadores 

Com uma cultura institucional inovadora pela abordagem global do utente, o CH é 

reconhecido pelo público em geral e pela comunidade técnico-científica como um centro de 

referência em Medicina Física e de Reabilitação, dispondo de profissionais de elevada 

diferenciação científica e técnica, de comprovada competência e cariz humanista, orientados 

para as necessidades do utente. 

Os profissionais organizam-se em equipas multiprofissionais das áreas de fisiatria, 

enfermagem de reabilitação, fisioterapia e hidroterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, 

psicologia clínica, ortoprotesia, educação, nutrição, psicologia, serviço social e animação 

cultural e recreativa, assegurando o tratamento individualizado de cada utente. 

O Centro está estruturado para oferecer programas de reabilitação e de bem-estar ao longo 

da vida, permitindo que indivíduos incapacitados possam conduzir as suas vidas do modo 

que desejam, minimizando as restrições impostas pela sua condição de saúde sobre as suas 

atividades e no seu contexto pessoal e social. 
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Cada utente tem uma equipa interdisciplinar que proporciona um plano individual de 

reabilitação de forma organizada, orientada por objetivos e centrada nas suas necessidades 

reais, onde a equipa de reabilitação multidisciplinar é responsável pelo progresso de cada 

utente; a abordagem é biopsicossocial e centrada no utente e família; os planos de 

intervenção são individualizados e incluem objetivos, avaliações e resultados e o progresso 

é centrado no perfil de funcionalidade de cada utente tendo em conta a sua integração em 

contexto social. 

A estrutura de recursos humanos disponível no CH está estabelecida de modo a garantir a 

qualidade do desempenho e a eficiência do serviço. 

 

Responsabilidade Social  

 

A atividade assenta em princípios sólidos de responsabilidade social e sustentabilidade em 

várias áreas, donde se destaca a proteção ambiental. Neste âmbito, investe na utilização de 

processos verdes e não poluentes, no controlo e encaminhamento de líquidos de lavagem e 

de produtos perigosos para operadores licenciados, no cumprimento das regras de triagem 

de resíduos e na reciclagem de materiais, entre outros.  Socialmente o centro é responsável: 

porque permite acessibilidade e diversidade; fornece proteção e segurança ambiental; utiliza 

racionalmente os recursos; realiza parcerias de desenvolvimento e ganhos mútuos; rege-se 

por princípios éticos, e preocupa-se com a sustentabilidade. 

 

Atividade Assistencial  

 

A atividade assistencial seja em regime ambulatório ou de internamento abrange: 

• Medicina - A equipa médica dirige a sua atividade para a prevenção, diagnóstico, 

tratamento e organização do programa de Reabilitação dos utentes de diferentes 

idades com patologias médicas incapacitantes e co morbilidades. Acresce a 
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participação ativa na avaliação, deteção e intervenção na área do desenvolvimento 

motor da criança.  

• Enfermagem - A equipa de enfermagem tem como missão promover a autonomia 

do utente e família, a sua dignidade e autoestima, por meio da participação ativa no 

processo de reabilitação. Os Enfermeiros estão presentes desde a admissão, 

acompanhando esta díade (utente-família) 24 horas por dia, na resposta às suas 

necessidades e expectativas, visando sempre a funcionalidade e a preparação da 

pessoa, família e do próprio ambiente para a prevenção de problemas potenciais. 

• Fisioterapia - Na sua intervenção o Fisioterapeuta utiliza estratégias educativas e 

terapêuticas específicas com base essencialmente, no movimento, exercício e 

funcionalidade utilizando terapias manuais e meios físicos e naturais, incluindo o 

meio aquático. Recorre-se a um plano de tratamento individual ou em grupos 

terapêuticos.  

• Terapia Ocupacional - O Terapeuta Ocupacional avalia e identifica os principais 

problemas de desempenho nas diferentes atividades de vida diária. Os objetivos da 

intervenção são definidos de acordo com as dificuldades identificadas, com as 

necessidades do utente/família, com a idade do utente e com o contexto em que está 

integrado. As sessões terapêuticas podem decorrer em contexto individual ou de 

grupo, recorrendo-se a atividades e a estratégias específicas, selecionadas de acordo 

com as necessidades avaliadas, para promover a autonomia no desempenho 

ocupacional. 

• Terapia da Fala - O Terapeuta da Fala desenvolve atividades no âmbito da 

prevenção, avaliação, tratamento e estudo científico da comunicação/deglutição, em 

situação de intervenção individual ou em grupo. A intervenção nas perturbações do 

desenvolvimento foca-se sobretudo nas seguintes áreas: Atraso do Desenvolvimento 

da Linguagem; Perturbação Específica do Desenvolvimento da Linguagem; 

Perturbação Específica da Leitura e da Escrita – Dislexia e Perturbações 

Articulatórias.  Nas perturbações adquiridas da comunicação intervêm sobretudo em 

situações de Afasia, Anartria/Disartria; Apraxia do Discurso e Disfagia. No âmbito 

das perturbações da comunicação humana a intervenção terapêutica pode ser direta 
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e/ou indireta. Envolve terapia, reabilitação e reintegração no meio social 

educacional/profissional, assim como intervenção precoce, orientação e 

aconselhamento.  

• Psicologia Clínica - Exercem a sua atividade nos Serviços de internamento e no 

Serviço de ambulatório. Na sua intervenção diária desenvolvem as seguintes 

atividades: Avaliação psicológica e neuro-psicológica; Reabilitação cognitiva, 

comportamental e emocional; Psicoterapia e acompanhamento psicológico 

(individual, conjugal, familiar e de grupo). 

• Ortoprotesia - Ortoprotésico realiza uma avaliação do utente amputado e do utente 

com necessidade de ortóteses confecionadas por medida, sendo responsável pela 

confeção e adaptação das próteses e ortóteses e dos seus componentes ao longo das 

diferentes fases de reabilitação.  Dispõe de equipamentos diferenciados para adequar 

em tempo real das opções relativas a materiais, componentes e estratégias de 

reabilitação, possibilitando uma solução individual otimizada para cada caso, com 

maior rigor e eficiência. Garante ainda a manutenção e/ou reparação de próteses e 

ortóteses ao longo da vida.  

• Nutrição - Os Nutricionistas proporcionam um acompanhamento nutricional 

individual ou em grupo aos utentes e familiares, conforme a sua cultura e hábitos 

alimentares. Atuam ainda na prevenção, promoção e recuperação nutricional, através 

de ações conjuntas com a equipa multiprofissional. São também responsáveis pelo 

planeamento e supervisão das refeições distribuídas aos utentes e funcionários do 

Centro, a que acresce a auditoria de todos os processos de transporte, 

armazenamento, confeção e distribuição de refeições. 

• Educação - Os Educadores estão integrados no Serviço de Reabilitação Pediátrica e 

de Desenvolvimento. Com a sua atividade, fora do sistema regular de ensino, apoiam 

crianças dos 0 aos 18 anos com o objetivo de promover o desenvolvimento global 

através da sua ocupação lúdico – pedagógica e, simultaneamente, ajudam a 

humanizar o internamento. Os Educadores incentivam a participação das famílias 

nas atividades, de forma a potenciar as capacidades das crianças e minimizar as suas 

dificuldades.  
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• Serviço Social - O Assistente Social está integrado na equipa multiprofissional de 

reabilitação.  Tem uma vocação universalista no acompanhamento e intervenção 

junto de todas as pessoas e suas famílias, nas suas dimensões subjetivas e objetivas. 

As diferentes condições e recursos, disposições e aspirações da pessoa e da sua 

família em face da situação de deficiência requerem uma atenção e intervenção 

diferenciadas do Serviço Social. O Assistente Social foca-se na condução do 

processo tendente à reintegração social e à integralidade e continuidade dos cuidados 

sociais. É dado especial ênfase à intervenção nos casos que se apresentam em 

situação de maior vulnerabilidade e risco social. O Serviço Social coordena ainda 

todas as atividades da equipa de Voluntários que diariamente dedicam parte do seu 

tempo ao CH. 

• Serviços Farmacêuticos - Os Serviços Farmacêuticos são responsáveis pela garantia 

de todas as etapas do circuito do medicamento no CH, influenciando e 

monitorizando a utilização dos medicamentos e outros produtos de saúde. Estes 

serviços asseguram a atividade de farmácia clínica, aquisição, armazenamento e 

distribuição em complementaridade com os Serviços Médicos e de Enfermagem. As 

atividades dos Serviços Farmacêuticos têm como objetivo a utilização correta, 

racional e segura dos medicamentos e produtos de saúde.  

• Meios Complementares de Diagnóstico 

 

Projetos Inovadores  

 

• Unidades Habitacionais Assistidas - pretendem constituir-se como uma resposta 

inovadora e complementar para pessoas que, pela sua condição, não têm 

possibilidade de permanecer nas respetivas habitações, ou que, por algum motivo, 

necessitam de um espaço residencial de transição, antes de serem acolhidos no seio 

familiar ou noutro equipamento. Com efeito, a adoção destas soluções num contexto 

de reabilitação, potencializa a participação ativa de pessoas com grande 

incapacidade nas ocupações domésticas, de lazer, profissionais ou escolares, 
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contribuindo assim para o aumento da qualidade de vida e da sua inclusão futura. As 

Unidades visam, assim, colmatar uma carência de falta de respostas na sociedade e 

dar um contributo significativo para o reequilíbrio pessoal e afirmação das 

potencialidades, promovendo a educação para a autonomia, a qualidade de vida e a 

(re)construção do seu projeto de vida, num contexto residencial, mas devidamente 

inserido e amplamente beneficiado por uma estrutura de serviços de um centro de 

reabilitação. Devidamente apoiadas por uma equipa multidisciplinar especializada, 

as Unidades permitem dotar a pessoa com incapacidade, após a alta hospitalar e no 

conforto de uma residência, da continuidade do processo de reabilitação, sempre que 

necessário, e de promoção da autonomia, de forma temporária, com vista a uma 

futura integração na comunidade.  

 

• Exoesqueleto - é um dispositivo robótico que consiste num fato biónico ajustável ao 

utilizador, tendo várias áreas de aplicação. Na área da saúde é utilizado em 

reabilitação, permitindo que os indivíduos com alterações neuromusculares dos 

membros inferiores possam realizar posição de pé e treino de marcha, conferindo-

lhes maios mobilidade, autoconfiança, força, flexibilidade e resistência. Assim, a sua 

utilização como meio de intervenção terapêutica, proporciona um aumento da 

funcionalidade e da independência da pessoa. A utilização do exosqueleto vem 

complementar a terapia convencional, melhorando a eficácia do treino através da sua 

intensificação, alargamento do contexto de intervenção e obtenção de feedback 

quantitativo, o que promove e incentiva os utentes a participar ativamente na sua 

recuperação. 
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1.5. Envolvimento em atividades no âmbito de decisão e implementação da 

Administração  

 

(1)  Assunto: Atualização e implementação do novo Regulamento Geral de Proteção de 

dados  

Desde o dia 25 de maio de 2018, entrou em vigor o Regulamento 2016/679 da União 

Europeia (UE), designado como “Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados” (RGPD), 

que veio introduzir alterações profundas no âmbito da prestação de cuidados de saúde, bem 

como novas sanções para a violação dos dados pessoais, constituindo uma das maiores 

alterações de sempre relativamente à forma como deve ser realizado o tratamento de dados 

pessoais. 

As Unidades de Reabilitação, à semelhança de outras organizações necessitam de 

implementar práticas de gestão que salvaguardem a confidencialidade, integridade, 

disponibilidade e resiliência permanente dos sistemas e dos serviços de tratamento de dados, 

implicando a implementação de um sistema de gestão de segurança da informação nessas 

Unidades de Fisioterapia. 

As organizações passaram assim a estar obrigadas a efetuar a verificação do cumprimento 

do RGPD de uma forma lícita, pelo que se torna pertinente implementar medidas que 

minimizem o risco de incidentes. Para tal além destas medidas técnicas organizativas, torna-

se necessário criar códigos de conduta adequados, em conjunção com políticas de proteção 

de dados, e processos de avaliação do sistema de segurança implementado. 

 

(2)  Assunto: Unidade de saúde física e reabilitação – Centro de Reabilitação em Lisboa  

 

(3)  Assunto: Aumento de produtividade internamento e ambulatório para 2018 e 2019 no 

CH 
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(4) Assunto: Análise e validação de propostas de projetos de investigação no CH via 

Gabinetes de Investigação 

 

 

1.6. Atividades no âmbito de decisão e implementação das Unidades Terapêuticas  

 

 

A. Relatório de Atividades das UT -  2017 

B. Gestão de Recursos Humanos 

 

Ao nível da atividade de gestão de recursos humanos descrevem-se as seguintes como as 

principais realizadas e com maior frequência em articulação com as unidades terapêuticas e 

a unidade de recursos humanos: 

• Contratualização dos objetivos no âmbito das avaliações de desempenho 2018 

• Comunicações de ausências 

• Licenças parentais, de amamentação, sem retribuição 

• Acidentes em serviço 

• Elaboração e atualização de mapas de horários 

• Atualização de mapas de recursos humanos 

• Alterações ao plano de férias 

• Propostas de contratações/substituições 

• Processo de entrevistas e recrutamento de pessoal 
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C. Gestão documental 

Ao nível da atividade de gestão documental descrevem-se as seguintes como as principais 

atividades realizadas e em articulação com as unidades terapêuticas, e com a unidade de 

gestão de utentes, e ainda com o gabinete de apoio ao utente: 

• Elaboração e resposta de ofícios 

• Preparação de proposta a admininstração 

• Estatística 

• Mapas de estatística mensal 

• Gráficos e mapas de lista de espera 

• Resposta a agradecimentos e exposições 

 

D.  Ações de marketing e comunicação e atividades no âmbito das relações 

externas 

Ao nível do plano de comunicação descrevem-se as seguintes como as ações principais 

realizadas: 

• Desenvolvimento em parceria com o Gabinete de Imagem - flyers dirigidos aos 

utentes sobre oferta no âmbito das terapias do CH  

• Desenvolvimento em parceria com o Gabinete de Imagem - apresentação digital e 

dinâmica do Centro, em formato power point presentation adequada a diferentes 

propósitos, clientes, organizações e visitas 

• Visitas programadas ao centro por parte de clientes, escolas, empresas, interessados 

em conhecer a dinâmica e organização do Centro 

• Planeamento, organização e comunicação com imprensa no âmbito de ações de 

divulgação do Centro ao exterior. 
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E.  Organização conferências 

F.  Organização e gestão de estágios 

Ao nível da organização e gestão de estágio identificam-se as seguintes ações, como as 

principais, realizadas com maior frequência e em articulação com as UT: 

• Mapas anuais de estágios 

• Comunicação com escolas e coordenadores ou diretores das escolas 

• Estabelecimento de protocolos 

 

G. Reuniões 

Semanalmente são realizadas reuniões com diferentes Unidades, departamentos ou 

colaboradores a fim de organizar e gerir as equipas e processos de tomada de decisão: 

• Reuniões de equipa 

• Reuniões de Adminsitração 

• Reuniões com o exterior, empresas, e outras organizações 

• Reuniões entre unidades e departamentos. 
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Reflexões Finais 

 

Na procura de novas soluções de manutenção e promoção da saúde de muitas pessoas com 

alteração da funcionalidade, foram-se criando e reestruturando serviços de saúde, bem como 

instituições dirigidas à sua readaptação e reintegração socioprofissional.  

Esta visão da Reabilitação, implica a integração dos cuidados de reabilitação nas unidades 

de cuidados intensivos, nas enfermarias de agudos, nos cuidados ambulatórios e 

domiciliários e nos cuidados continuados e paliativos. 

A MFR será das valências médicas, a que mais se dedica ao foro social. Para o seu sucesso, 

as ações devem abranger diversos campos de atuação, que vão desde a saúde, à educação e 

formação, ao emprego, à segurança social, ao controlo ambiental, ao desporto e ao lazer. O 

êxito está relacionado com a existência de políticas que não só promovam estas ações, mas 

que também facilitem os processos de integração e de complementaridade existente entre as 

diferentes áreas.  

 

Indicadores de Qualidade e Acreditação em MFR 

 

São essenciais as medidas para avaliar processos ou resultados no setor da reabilitação. 

Relativamente à RRHMFE estão definidos 2 grupos: 

• Indicadores gerais – relacionados com o número e a carga horária dos recursos 

humanos 

• Indicadores específicos – relacionados com números de camas, e com aspetos da 

organização (Taxa de ocupação do internamento; demora média de internamento, numero de 

consultas, etc…) 

Para o futuro pretende-se incentivar o estabelecimento de outros indicadores de natureza 

clínica como a aplicação da CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, OMS) e a 

MIF (Medida de Incapacidade Funcional). 
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Tal como o incentivo de novos indicadores de qualidade, a certificação de qualidade deve 

constituir uma prioridade para todas as instituições. O aumento dos encargos com a 

reabilitação, o financiamento dos serviços prestados é cada vez mais exigente, pelo que a 

acreditação e a certificação vai ter um impacto positivo.  

Exemplos de certificações Nacionais, a APCERISO9001 e SGS/ICS-IS=9001, ou 

internacionais como a Joint Commission International, ou a Commission Accreditation of 

Rehabilitation Facilities (CARF), ou King’s Fund. 

Idealmente todos os serviços hospitalares e centros de reabilitação deveriam investir na 

certificação tendo em vista o reforço da qualidade, a reputação da instituição. 

 

Tecnologias de Informação e Tecnologias de Apoio 

 

Nos últimos anos houve um avanço rápido das tecnologias de informação e das 

telecomunicações. O progresso tecnológico está a orientar-se para um conceito onde os 

cidadãos com diferentes capacidades, necessidades, níveis culturais e educacionais, terão de 

desempenhar, no contexto da sua vida quotidiana, diversas interações com aplicações 

multimídia e serviços telemáticos, oferecendo novas oportunidades para todos os cidadãos 

na sociedade, incluindo os idosos e pessoas com deficiência.  

No entanto, este desenvolvimento pode representar novas barreiras, contribuindo para a 

exclusão e o isolamento social, isto, se as diversas necessidades dos potenciais utilizadores 

não forem consideradas. É assim, importante assegurar o desenvolvimento tecnológico 

emergente dentro da sociedade de Informação, para que possa contribuir para o 

empowerment nas atividades quotidianas de todos os cidadãos, incluindo as pessoas com 

deficiência. 

Os avanços nas tecnologias de informação desempenharam um papel essencial no avanço 

das tecnologias de apoio, facilitando a introdução de novos produtos e serviços. As 

tecnologias de apoio utilizam as tecnologias de informação para promover a integração 
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sócio-económica e a vida autónoma das pessoas com deficiência, oferecendo assim um 

suporte tecnológico para diversas áreas tais como, a comunicação interpessoal, habitação, 

educação, emprego, lazer. 

Trata-se de um campo em desenvolvimento rápido e deste modo o futuro é imprevisível. 

Reconhecer as diferentes necessidades e capacidades vai estimular a criatividade na procura 

de novas soluções que possam ser utilizadas por todos. 

 

Nova Estratégia do Conselho da Europa para os Direitos das Pessoas com Deficiência 

2017-2023 

 

O Governo português está comprometido com a implementação da agenda de 2030 e com 

estratégias, em que o principal objetivo passa por implementar políticas que torne uma 

sociedade cada vez mais inclusiva. 

A estratégia centra-se em cinco áreas prioritárias baseadas em direitos ancorados na 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem: Igualdade e não discriminação, 

sensibilização, acessibilidade, igual reconhecimento perante a lei e proteção contra a 

exploração, violência e abuso. 

A MFR terá um papel fundamental no que respeita a estabelecer padrões e também capacitar 

as pessoas com deficiência para derrubar barreiras e permitir, melhores acessos aos estudos, 

ao trabalho e ao uso das suas capacidades.  

 

Investigação na área da Reabilitação e na Incapacidade 

 

A Classificação Internacional de Funcionalidade (OMS), vem introduzir novos desafios na 

investigação na área da MFR. A linguagem comum oferece condições favoráveis para 

investigação no futuro, cria oportunidades e formas de análise nas variadas áreas da 
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reabilitação. Trata-se de uma classificação que permite desenhar o perfil do utente através 

de uma perspetiva biopsicossocial, mas também, avaliar o grau de incapacidade e de 

funcionalidade, o que constituem mais-valias para a equipa de Reabilitação, como para o 

próprio utente. 

O futuro da investigação na MFR e na Reabilitação deve assentar no desenvolvimento de 

novos conhecimentos, que devem abordar as condições e estilo de vida dos utentes, as 

normas de politica social, e os sistemas de aplicação da própria classificação da CIF. Neste 

sentido, a investigação deverá ser mais uma aposta nesta área de intervenção. 

 

Aquisição de novos conhecimentos e competências no CH 

 

A aquisição de conhecimentos durante o curso de licenciatura em Gestão em Saúde permitiu 

uma melhoria ao nível do desenvolvimento de competências nas funções exercidas ao longo 

do estágio profissionalizante no Centro. A aplicação dos conceitos e teorias, a definição de 

objetivos, o desenho de estratégias de gestão e a sua operacionalização, potenciaram 

claramente o método de gestão que representa um desafio diário, permitindo a aplicação 

prática na organização de uma forma mais eficaz. 

Mais especificamente, o estágio permitiu uma participação ativa na análise estratégica e das 

tendências neste setor, na utilização de dinâmicas e sistemas de informação, na gestão da 

inovação e da mudança, no apoio à qualidade e decisões de marketing em saúde, na gestão 

de recursos humanos das áreas clínicas e não clínicas, no apoio à decisão e à gestão 

financeira, no apoio ao planeamento e avaliação de investimentos, assim como no apoio à 

gestão dos cuidados clínicos prestados aos utentes e cuidadores. 

A unidade curricular de estágio profissionalizante em conjunto com todas as outras unidades 

curriculares realizadas ao longo do curso, permitem deste modo uma integração ao nível da 

prática que melhora paralelamente com a aquisição gradual de experiência, na organização e 

na vida profissional. 
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