
Avaliar e intervir ao nível neuropsicológico e o impacto na

equipa multidisciplinar para a qualidade de prestação dos

cuidados nos utentes internados numa unidade de cuidados

continuados de média-duração e reabilitação.
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ENQUADRAMENTO

RESULTADOSO envelhecimento da população na nossa

sociedade, determinam necessidades das quais

se destacam a preparação dos Psicólogos

Juniores para a intervenção. Isto leva a uma

necessidade de prestação de cuidados

continuados, que têm como finalidade

disponibilizar apoio técnico e multidisciplinar

baseado numa perspetiva humanizada. Assim, a

necessidade de educação e orientação dos novos

profissionais que entram para estas equipas.

OBJETIVO

CONCLUSÕESMETODOLOGIA
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O estudo foi realizado com 25 utentes da Unidade de

Cuidados Continuados de Média-duração e Reabilitação

nomeadamente a administração das provas do protocolo

estabelecido pela instituição, que tem por base o

protocolo definido pela RNCCI, a realização da cotação e

interpretação dos resultados com o posterior registo das

informações do processo clínico na ficha do protocolo de

avaliação inicial e passagem da informação nas reuniões

de equipa multidisciplinar.

Reforçamos a importância da equipa multidisciplinar

na qualidade de prestação de cuidados que

dependem das problemáticas identificadas.

O estado psicoafectivo e cognitivo, monitorização de

sintomas depressivos e ansiosos, apoio

psicoemocional; o processo de reabilitação e

promoção da adesão terapêutica.

Espera-se contribuir para a prática clínica,

especificamente ao nível da intervenção para uma

melhor compreensão e atuação no processo de

prestação de cuidados dos utentes em cuidados

continuados.

Relativamente às problemáticas mais frequentes,

destacam-se doenças neurodegenerativas,

doenças pulmonares crónicas, doença

psiquiátrica, fraturas resultantes de quedas, entre

outras, mas que diversas vezes interferem

diretamente com a saúde mental do utente.

As alterações do foro psicológico frequentemente

encontradas estavam relacionadas com

sintomatologia depressiva, à incapacidade de se

adaptar à sua condição clínica e respetivas

limitações, expetativas desajustadas e falta de

motivação para continuar o processo de

reabilitação.
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