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Esperança de vida sem incapacidade de longa duração
Dados sobre prevalência da incapacidade na população não 
institucionalizada, recolhidos no Inquérito Nacional de Saúde 
(INS) 2005/2006, permitem determinar a esperança de vida sem 
nenhum tipo de incapacidade de longa duração. 
De acordo com os valores do referido inquérito, os portugueses 
entre os 10 e os 14 anos, podem esperar viver, em média, mais 69 
anos dos quais 58 anos (83,9%) sem nenhuma incapacidade de 
longa duração. Esta proporção vai diminuindo com a idade. Aos 
85 anos a esperança de vida global é de 5,6 anos sendo que, em 

média, destes apenas 1,6 anos (29,5%) serão passados sem 
incapacidade de longa duração.

Em todos os escalões etários a esperança de vida das mulheres é 
superior à dos homens. No entanto, a proporção de esperança de 
vida que as mulheres podem esperar viver sem nenhum tipo de 
incapacidade é sempre inferior à dos homens, aumentando esta 
diferença com a idade.

Figura 1. Esperança de vida e esperança de vida
sem nenhum tipo de incapacidade de longa duração

– Portugal Continental, 2005/2006

Figura 2. Proporção da esperança de vida passada
sem nenhum tipo de incapacidade de longa duração

– Portugal Continental, 2005/2006

Fonte: Elaborado por ACS a partir de informação do INE (óbitos e estimativas de população residente) e do INS 2005/2006. Fonte: Elaborado por ACS a partir de informação do INE (óbitos e estimativas de população residente) e do INS 2005/2006.

A evolução dos indicadores demográficos tem reflectido o 
progressivo envelhecimento da população portuguesa. O INE 
estima que, em 2008, 17,9% da população residente em Portugal 
Continental tinha 65+ anos e 1,8% tinha idade  85 anos. Em 1991 
estas proporções eram de 14,0% e 1,0%, respectivamente. Os 
índices de dependência de idosos, de envelhecimento e de 
longevidade têm vindo, analogamente, a aumentar. Em 2008, por 
cada 100 portugueses em idade activa existiam 27 com 65+ anos. 
No mesmo ano, o índice de envelhecimento atingiu os 118 por 100 
jovens e o índice de longevidade aumentou para 46 pessoas com 
75+ anos por cada 100 pessoas com 65+ anos.
Esta transformação da estrutura demográfica da população 
portuguesa, a par de alterações sociológicas que se traduzem, por 
exemplo, no aumento da proporção de idosos que vivem sós 
(passou de 7,7% em 1991 para 8,9% em 2001), criou novas 
necessidades de cuidados de saúde e de apoio social. Para além 
destes factores, a procura de cuidados continuados é também 
determinada por mudanças verificadas em algumas patologias que 

têm evoluído para doenças crónicas e degenerativas, assim como 
pelo número de pessoas que sobreviveram a acidentes mas que 
sofrem sequelas, ou de pessoas com incapacidade psicossocial sem 
suporte familiar ou social adequado, entre outros potenciais 
utilizadores de unidades de internamento ou de apoio domiciliário.

Os dados analisados são provenientes do Instituto Nacional de 
Estatística (INE), Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 
(INSA) e da Unidade de Missão para os Cuidados Continuados 
Integrados (UMCCI). A informação refere-se a Portugal 
Continental e está agrupada nos seguintes temas:

1. Esperança de vida sem incapacidade de longa duração
2. Incapacidade de longa duração
3. Doença crónica
4. Cuidados continuados integrados 

As notas metodológicas são apresentadas no final do documento
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Incapacidade de longa duração

Doenças crónicas

Em Portugal Continental, a proporção de indivíduos residentes 
em alojamentos familiares que declarou estar sempre acamado, 
sentado numa cadeira ou limitado à sua casa para se 
movimentar aumentou entre 1999 e 2006, passando de 2,3% 
para 3,1%. Este aumento foi mais notório no sexo masculino 
(aumento relativo de 43,8%) do que no feminino (aumento 
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Figura 3. Distribuição percentual da população residente (10+ anos)
que declarou estar sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar*

*O âmbito populacional do Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 é o dos residentes em unidades de alojamento familiares no País à data da realização das entrevistas,
incluindo os estrangeiros. Na análise das pessoas com incapacidade não estão, portanto, os residentes em alojamentos colectivos

Fonte: INE/INSA, 3º e 4º INS

relativo de 31%), embora a proporção de mulheres com as 
referidas incapacidades seja superior (Continente 2005/06: 2,3% 
homens e 3,2% mulheres). No entanto, esta tendência não se 
regista de igual modo em todas as Regiões do país. Nas Regiões 
Centro e Algarve a proporção de indivíduos com as referidas 
limitações diminuiu, em ambos os géneros.

Os novos padrões sociais, demográficos e epidemiológicos 
resultantes, entre outros factores, do aumento da esperança de 
vida e do consequente agravamento de doenças crónicas e 
incapacitantes, estiveram na origem da criação de uma Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). Esta 
Rede inclui a tipologia de internamento, constituída por unidades 
de convalescença (UC), unidades de média duração e reabilitação 
(UMDR), unidades de longa duração e manutenção (ULDM) e 
unidades de cuidados paliativos (UCP) e a tipologia de cuidados 
domiciliários, através das equipas de cuidados continuados 
integrados (ECCI).

O objectivo principal da RNCCI é aumentar o grau de autonomia 
de pessoas que, independentemente da idade, se encontrem em 
situação de dependência, temporária ou prolongada, e que 
necessitem de cuidados de saúde e/ou de apoio social, no tempo e 
locais certos, pelo prestador mais adequado.
Actualmente a RNCCI está presente em todo o território 
Continental, existindo no total 3549 lugares de internamento e 
3733 lugares afectos a equipas domiciliárias (dados de Junho de 
2009).

A demora média é superior nas unidades de média e longa duração 
(Continente: 70 e 100 dias, respectivamente), como seria de esperar. 
Para cada tipologia existe alguma variabilidade inter-regional. No 
apoio domiciliário e nas ULDM a demora média é mais elevada no 
Alentejo (ECCI: 46 dias; ULDM: 144 dias). Nas UC e UMDR 

destaca-se a Região de LVT (UC: 43 dias; UMDR: 82 dias) e nas UCP 
a Região Centro (32 dias), por apresentarem o maior número médio 
de dias de internamento.
A 21 de Junho de 2009 as unidades de internamento da RNCCI 
apresentavam uma taxa de ocupação (capacidade 
instalada/internados) bastante elevada (ULDM: 93%; UMDR: 85%; 
UC: 84%; UCP: 81%) enquanto que, na mesma data, apenas 18% da 
capacidade instalada das ECCI do país estava a ser utilizada.
Por outro lado, verificam-se grandes disparidades inter-regionais na 
taxa de ocupação das diferentes tipologias. Nas UC a taxa oscila entre 
os 78,6% no Centro e os 97,4% no Alentejo; nas UMDR entre os 
73,9% do Norte e os 97,8% do Algarve; nas ULDM entre os 90,4% 
do Norte e os 98,7% do Algarve; nas UCP entre os 74,1% do Norte e 
os 92,9% do Centro e nas ECCI entre os 0,6% de LVT e os 49,6% do 
Alentejo.

A distribuição dos lugares contratados apresenta assinaláveis 
diferenças nas Regiões, sendo a oferta de cuidados domiciliários 
superior à de internamento no Centro, LVT e Algarve. A Região 
Norte apresenta a maior discrepância entre opções de 
internamento e de apoio domiciliário, uma vez que as ECCI só 
recentemente começaram a ser implementadas nesta Região.
Contabilizando todas as camas de internamento contratadas até 
21 de Junho de 2009, obtém-se uma cobertura de 196 camas por 
100 000 habitantes com 65+ anos, grupo etário a que pertence 
79% dos utentes da Rede. Verificam-se, no entanto, grandes 
assimetrias regionais.

Desde o início do funcionamento da RNCCI (2006) foram 
referenciados 37 336 utentes.
Os utentes referenciados no primeiro semestre de 2009 foram na sua 
maioria encaminhados para as UC (27,8%) seguindo-se as UMDR 
(25,4%), as ULDM (23,9%), as ECCI (14,3%) e por fim as UCP 
(8,5%).
Em termos globais (Continente) a principal entidade referenciadora é 
o Hospital (61,4%; CSP:38,6%) mas, se analisadas as Regiões 
individualmente, tal não se verifica de igual modo. Na Região Norte 
74,5% dos utentes são referenciados por uma Equipa de Gestão de 
Alta Hospitalar enquanto que no Algarve apenas o são 34,3%.
A proporção de utentes referenciados para a Rede que foram 
admitidos atingiu cerca de 67% em 2008, valor já próximo da meta 
definida pela UMCCI para 2009 e anos seguintes (70%). 
Entre os doentes referenciados para a RNCCI, em 2008, os 
principais diagnósticos foram o AVC (42%), a fractura do colo do 
fémur (11%), as insuficiências cardíacas (9%) e os quadros psicóticos 
orgânicos senis e pré-senis (9%).
Durante o ano de 2008 e o 1º semestre de 2009 (até 21 de Junho) 
foram assistidos na RNCCI (excepção das ECCI) um total de 22.381 
utentes, dos quais 32,9% nas UMDR, 32,3% nas UC, 29,4% nas 
ULDM e 5,3% nas UCP. No entanto, o padrão da distribuição 
variou de Região para Região. Em todas as Regiões, os cuidados 
paliativos apresentaram o menor movimento assistencial, uma vez 
que o número de lugares é muito inferior ao das outras tipologias.

O aumento da esperança de vida tem contribuído grandemente, 
entre outros factores, para a crescente incidência de doenças 
crónicas e incapacitantes. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), estima-se que as doenças crónicas representem mais 
de 60% da morbilidade mundial e, consequentemente, uma 
ameaça para a saúde pública dos países.
De entre as doenças crónicas mais prevalentes em Portugal 
(população 65+ anos), de acordo com o 4º INS, destaca-se a 
hipertensão (51,1% da população afirma ter ou já ter tido), a 
doença reumática (44,2%), a dor crónica (32,8%), a osteoporose 
(18,4%) e a diabetes (17,1%). Estas proporções são mais 
acentuadas na Região de LVT, com excepção da diabetes onde os 
valores mais elevados se verificam no Norte. A Região do Algarve 
regista a menor proporção de indivíduos que têm ou já tiveram as 
doenças crónicas indicadas, com excepção da osteoporose 
(Alentejo).
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Figura 6. Ratio de cobertura para o total de tipologias
de internamento e para lugares afectos a ECCI,

por 100 000 habitantes com 65+ anos*, por Região

Figura 5. Lugares contratados em Unidades de internamento
e ECCI, por Região
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Fonte: INE/INSA, 4º INS (2005/2006)

Figura 4. Distribuição percentual da população residente 
(65+anos) por tipo de doença crónica seleccionada,

por Região (2005/2006)
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Figura 7. Distribuição dos utentes assistidos na RNCCI,
por tipologia e Região (2008- 2009)
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Figura 8. Taxa de ocupação nas unidades da RNCCI
a 21 de Junho de 2009, por tipologia e Região
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relativo de 31%), embora a proporção de mulheres com as 
referidas incapacidades seja superior (Continente 2005/06: 2,3% 
homens e 3,2% mulheres). No entanto, esta tendência não se 
regista de igual modo em todas as Regiões do país. Nas Regiões 
Centro e Algarve a proporção de indivíduos com as referidas 
limitações diminuiu, em ambos os géneros.

Os novos padrões sociais, demográficos e epidemiológicos 
resultantes, entre outros factores, do aumento da esperança de 
vida e do consequente agravamento de doenças crónicas e 
incapacitantes, estiveram na origem da criação de uma Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). Esta 
Rede inclui a tipologia de internamento, constituída por unidades 
de convalescença (UC), unidades de média duração e reabilitação 
(UMDR), unidades de longa duração e manutenção (ULDM) e 
unidades de cuidados paliativos (UCP) e a tipologia de cuidados 
domiciliários, através das equipas de cuidados continuados 
integrados (ECCI).

O objectivo principal da RNCCI é aumentar o grau de autonomia 
de pessoas que, independentemente da idade, se encontrem em 
situação de dependência, temporária ou prolongada, e que 
necessitem de cuidados de saúde e/ou de apoio social, no tempo e 
locais certos, pelo prestador mais adequado.
Actualmente a RNCCI está presente em todo o território 
Continental, existindo no total 3549 lugares de internamento e 
3733 lugares afectos a equipas domiciliárias (dados de Junho de 
2009).

A demora média é superior nas unidades de média e longa duração 
(Continente: 70 e 100 dias, respectivamente), como seria de esperar. 
Para cada tipologia existe alguma variabilidade inter-regional. No 
apoio domiciliário e nas ULDM a demora média é mais elevada no 
Alentejo (ECCI: 46 dias; ULDM: 144 dias). Nas UC e UMDR 

destaca-se a Região de LVT (UC: 43 dias; UMDR: 82 dias) e nas UCP 
a Região Centro (32 dias), por apresentarem o maior número médio 
de dias de internamento.
A 21 de Junho de 2009 as unidades de internamento da RNCCI 
apresentavam uma taxa de ocupação (capacidade 
instalada/internados) bastante elevada (ULDM: 93%; UMDR: 85%; 
UC: 84%; UCP: 81%) enquanto que, na mesma data, apenas 18% da 
capacidade instalada das ECCI do país estava a ser utilizada.
Por outro lado, verificam-se grandes disparidades inter-regionais na 
taxa de ocupação das diferentes tipologias. Nas UC a taxa oscila entre 
os 78,6% no Centro e os 97,4% no Alentejo; nas UMDR entre os 
73,9% do Norte e os 97,8% do Algarve; nas ULDM entre os 90,4% 
do Norte e os 98,7% do Algarve; nas UCP entre os 74,1% do Norte e 
os 92,9% do Centro e nas ECCI entre os 0,6% de LVT e os 49,6% do 
Alentejo.

A distribuição dos lugares contratados apresenta assinaláveis 
diferenças nas Regiões, sendo a oferta de cuidados domiciliários 
superior à de internamento no Centro, LVT e Algarve. A Região 
Norte apresenta a maior discrepância entre opções de 
internamento e de apoio domiciliário, uma vez que as ECCI só 
recentemente começaram a ser implementadas nesta Região.
Contabilizando todas as camas de internamento contratadas até 
21 de Junho de 2009, obtém-se uma cobertura de 196 camas por 
100 000 habitantes com 65+ anos, grupo etário a que pertence 
79% dos utentes da Rede. Verificam-se, no entanto, grandes 
assimetrias regionais.

Desde o início do funcionamento da RNCCI (2006) foram 
referenciados 37 336 utentes.
Os utentes referenciados no primeiro semestre de 2009 foram na sua 
maioria encaminhados para as UC (27,8%) seguindo-se as UMDR 
(25,4%), as ULDM (23,9%), as ECCI (14,3%) e por fim as UCP 
(8,5%).
Em termos globais (Continente) a principal entidade referenciadora é 
o Hospital (61,4%; CSP:38,6%) mas, se analisadas as Regiões 
individualmente, tal não se verifica de igual modo. Na Região Norte 
74,5% dos utentes são referenciados por uma Equipa de Gestão de 
Alta Hospitalar enquanto que no Algarve apenas o são 34,3%.
A proporção de utentes referenciados para a Rede que foram 
admitidos atingiu cerca de 67% em 2008, valor já próximo da meta 
definida pela UMCCI para 2009 e anos seguintes (70%). 
Entre os doentes referenciados para a RNCCI, em 2008, os 
principais diagnósticos foram o AVC (42%), a fractura do colo do 
fémur (11%), as insuficiências cardíacas (9%) e os quadros psicóticos 
orgânicos senis e pré-senis (9%).
Durante o ano de 2008 e o 1º semestre de 2009 (até 21 de Junho) 
foram assistidos na RNCCI (excepção das ECCI) um total de 22.381 
utentes, dos quais 32,9% nas UMDR, 32,3% nas UC, 29,4% nas 
ULDM e 5,3% nas UCP. No entanto, o padrão da distribuição 
variou de Região para Região. Em todas as Regiões, os cuidados 
paliativos apresentaram o menor movimento assistencial, uma vez 
que o número de lugares é muito inferior ao das outras tipologias.

O aumento da esperança de vida tem contribuído grandemente, 
entre outros factores, para a crescente incidência de doenças 
crónicas e incapacitantes. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), estima-se que as doenças crónicas representem mais 
de 60% da morbilidade mundial e, consequentemente, uma 
ameaça para a saúde pública dos países.
De entre as doenças crónicas mais prevalentes em Portugal 
(população 65+ anos), de acordo com o 4º INS, destaca-se a 
hipertensão (51,1% da população afirma ter ou já ter tido), a 
doença reumática (44,2%), a dor crónica (32,8%), a osteoporose 
(18,4%) e a diabetes (17,1%). Estas proporções são mais 
acentuadas na Região de LVT, com excepção da diabetes onde os 
valores mais elevados se verificam no Norte. A Região do Algarve 
regista a menor proporção de indivíduos que têm ou já tiveram as 
doenças crónicas indicadas, com excepção da osteoporose 
(Alentejo).
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Figura 7. Distribuição dos utentes assistidos na RNCCI,
por tipologia e Região (2008- 2009)

Fonte: UMCCI, 2009
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Figura 8. Taxa de ocupação nas unidades da RNCCI
a 21 de Junho de 2009, por tipologia e Região

Fonte: UMCCI, 2009
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A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados foi criada para 
cobrir uma grande lacuna em matéria de cuidados de saúde e de apoio 
social existente há décadas em Portugal.
A RNCCI promove novas abordagens organizacionais nos Sistemas de 
Saúde e de Protecção Social, incorporando um novo paradigma 
baseado nos princípios da intersectorialidade de parceiros (sector Social 
e Privado, a Sociedade Civil e o Estado como principal incentivador), no 
planeamento integral e na intervenção multidisciplinar do cuidar, 
visando a satisfação das necessidades identificadas dos cidadãos com 
vários graus de dependência.
A integração de cuidados, as transferências para respostas mais adequa-
das e com melhor custo efectividade, promovendo a autonomia e 
independência e um forte enfoque nos cuidados domiciliários são 
determinantes. Somente a actuação harmoniosa de todas as partes pode 
garantir o sucesso do Sistema de Saúde.
Através das equipas hospitalares, Equipas de Gestão de Altas e de 
Suporte em Cuidados Paliativos, a RNCCI ficou inserida nos hospitais e, 
mediante as Equipas de Cuidados Continuados Integrados no domicílio, 
interligou-se com o nível dos Cuidados de Saúde Primários (CSP).

É relevante reconhecer que esta Rede estabeleceu vários níveis de respos-
tas e serviços desde o nível Pós-Agudo, o de Reabilitação, o de Longa 
Duração, Paliativos e Apoio Domiciliário. Esta resposta visa maximizar 
a prestação dos cuidados comunitários de proximidade, sendo um 
componente de Inovação no Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Este balanço apresenta as principais dimensões do desenvolvimento 
deste conjunto de serviços complementares, durante o 1º semestre de 
2009.
Podemos já apresentar um conjunto de ganhos muito satisfatório, quer 
a nível da expansão da Rede, da cobertura populacional, do grau de 
autonomia, da satisfação dos utentes, bem como alguns indicadores 
significativos a nível europeu para a qualidade da prestação, nomeada-
mente quedas, úlceras de pressão e dor.
O volume de utentes referenciados nos 2 anos e meio da existência desta 
Rede, bem como o de utentes nela já assistidos, evidencia a necessidade 
identificada da criação da RNCCI.

Dr.ª Inês Guerreiro
Coordenadora da Unidade de Missão para os Cuidados Continuados Integrados

Fonte: UMCCI

Fonte: UMCCI, 2009

Figura 9. Evolução da autonomia global dos utentes assistidos 
nas unidades de CCI (2008)*

Figura 10.  Resultados da avaliação do grau de cumprimento
dos referenciais aplicados pelas Equipas de Coordenação Local 

nas visitas às unidades de internamento (1º trimestre 2009)

Em 2008, num universo de 6399 utentes, verificou-se um aumento 
de autónomos (276,2%) e independentes (177,8%) e um decréscimo 
de incapazes (-55,1%) e dependentes (-17,5%).
Também ao nível da autonomia física registaram-se melhorias 
consideráveis, tendo o número de incapazes diminuído 39% e o de 
independentes aumentado 221%, em 2009.

A avaliação da dor nos utentes internados nas UC, UMDR e ULDM 
evidencia melhorias expressivas, entre a 1ª e a 2ª avaliação, 
verificando-se um aumento na proporção de internados sem dor e 
um decréscimo dos com dor.
Também a prevalência de quedas e de úlceras de pressão, registadas 
entre o momento de admissão e o de alta, diminuiu 
consideravelmente entre 2008 e os primeiros meses de 2009, 
passando de 37% para 20% e de 22% para 20%, respectivamente. 
Os resultados da avaliação do grau de cumprimento dos referenciais 
aplicados pelas Equipas de Coordenação Local (ECL) nas visitas às 
unidades de internamento de CCI (1º trimestre de 2009) evidenciam 
um cumprimento global dos diferentes parâmetros bastante elevado 
(87,7%), destacando-se a qualidade da gestão do processo de 
cuidados e da informação (96,9%), o controlo da infecção e gestão 
de resíduos (94,4%), os cuidados e serviços à/ao utente (94,1%) e a 
segurança, instalações, equipamentos e diapositivos (94,1%). 
Entre 2008 e o primeiro semestre de 2009, a proporção de unidades 
que atingiram a classificação minima de 80% aumentou de 54% 
para 83%.

Também o estudo da avaliação do grau de satisfação dos utentes 
em relação às UCCI, efectuado pela UMCCI e pelo ISCTE, revela 
que, entre 2007 e 2008, a proporção de unidades avaliadas como 
Muito Bom aumentou consideravelmente (passou de 25% para 
45%). 
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LEGENDA: Grupo 1 – Processo de acolhimento; Grupo 2 – Acesso e continuidade de cuidados
e serviços; Grupo 3 –  Informação e comunicação ao cliente a nível nacional; Grupo 4 – Direitos da/o
utente e promoção da autonomia; Grupo 5 – Recursos humanos; Grupo 6 – Cuidados e serviços
à/ao utente; Grupo 7 – Segurança das instalações, equipamentos e dispositivos; Grupo 8 – Controlo de
Infecção e gestão de resíduos; Grupo 9 – Registo de acidentes, incidentes ou acontecimentos perigosos;
Grupo 10 – Gestão do processo de cuidados de informação; Grupo 11 – Avaliação da satisfação e dos
resultados. 
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