
 

 

 

 

Resumo da reunião dia 23 – 11 - 2010 com o Enfermeira Chefe Centro de 

Saúde de Coruche. 

 

Local: Centro de Saúde de Coruche (gabinete da Enfermeira Chefe) 

 

Objectivo geral: Envolver a Enfermeira Chefe do Centro de Saúde de Coruche 

(como elo de ligação a USF – Vale do Sorraia), no desenvolvimento e 

operacionalização do projecto, “ Um Parceiro em cada Cuidador Informal”. 

 

Objectivos específicos: 

 Apresentação do projecto; 

 Avaliar a pertinência do projecto na realidade do Concelho de Coruche; 

 Identificar pontos fortes e pontos fracos do projecto, com vista à sua 

melhoria. 

 

Durante 15 minutos foi apresentado o projecto oralmente. 

A Enfermeira considerou-o um projecto de extrema importância, devido à 

articulação que se prevê entre o hospital e os cuidados de saúde primários, favorecendo 

a continuidade dos cuidados. O facto dos ensinos se iniciarem durante o internamento 

vai favorecer não só os cuidadores e pessoas dependentes, mas também, os profissionais 

dos cuidados de saúde primários. 

A população de Coruche é muito envelhecida e encontra-se muito dispersa a 

nível territorial, todas as estratégias que favoreçam a comunicação e partilha de 

informação sobre as pessoas que se encontram dependentes e seus cuidadores, 

apresentam-se como uma mais-valia. 

Como pontos fortes, o projecto apresenta o facto de optar por operacionaliza-lo 

num só concelho, ser avaliado, e após implementar medidas correctivas, ser alargado a 

todos os concelhos da área de influência do hospital. A construção e distribuição do 

Manual do Cuidador Informal apresentam-se como uma mais-valia, pois disponibiliza 

informação aos cuidadores quando estes se encontram no domicílio. 



 

 

Como pontos fracos, evidenciou o facto de no momento me encontrar de 

Licença por risco clínico na gravidez, com previsão de extensão até ao final da mesma e 

o horizonte temporal (até Setembro de 2011), até se iniciar efectivamente a realização 

de ensinos aos cuidadores. 

A Enfermeira Chefe reforçou ainda aspectos importantes: 

 A USF – Vale do Sorraia está a passar por um processo de reformulação 

interna (aposentação de alguns profissionais), no entanto salienta, que internamente se 

manifesta interesse sobre a problemática dos cuidadores informais.  

 A redacção de um protocolo entre o Serviço de Medicina III e o Centro 

de Saúde de Coruche, uniformizando linguagem e canais de comunicação, é de extrema 

importância, e deverá ser ponderada após Setembro de 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


