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Proposta 3- Promover a independência funcional no Hospital 
Dr. João de Almada 

 

 
Proponentes: 
Aldina Freitas- 17506 
João Castro- 8954 
Mara Calaça- 58039 
Isabel Perregil- 58023 
Ana Sargo- 38604 
Cláudia Ferreirinha- 43843 
Roberto Santos- 80254 
Sofia Freitas- 48048 
Carla Melim- 65410 
Bruno Fernandes- 53776 
Luísa Cró- 48013 
Fátima Figueira- 41998 
Sara Aguiar- 54075 
 
Âmbito:  
Promoção da independência funcional dos utentes no Hospital Dr. João de Almada (HJA). 
 
Público-alvo: 
225 utentes do HJA 
  
Objetivos: 
Recuperar, manter e aumentar a autonomia dos utentes do HJA e sempre que possível 
reintegrá-los no seu meio familiar e na comunidade. 
 

Descrição da proposta/projeto: 
No Hospital Dr. João de Almada, os Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Reabilitação 

trabalham diariamente com os seus utentes, quer nas situações de acometimento de doenças 

limitativas ou processos cirúrgicos que visam a recuperação dos indivíduos em ambiente 

hospitalar a curto e médio prazo, quer na institucionalização dos idosos com doença crónica 

como resposta a uma crise familiar/social cada vez mais prevalente. Visamos recuperar, manter 

e aumentar a autonomia dos indivíduos e sempre que possível reintegrá-los no seu meio familiar 

e na comunidade.  

A nossa instituição dá resposta às necessidades de cerca de 225 utentes, distribuídos pelo 1º 

Piso (26 utentes – unidade de curta duração) e 2º + 3º Pisos (199 utentes – unidade de longa 

duração).  

O nosso Centro de Promoção de Autonomia (CPA), carece de alguns materiais que consideramos 

imprescindíveis para dar continuidade ao nosso projeto que visa promover e maximizar a 

capacidade dos nossos utentes e que dão resposta às seguintes componentes motoras e 

neurológicas: amplitude articular e força muscular. 
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Previsão de custos: 2495,92 € (dois mil quatrocentos e noventa e cinco euros e noventa de 
dois cêntimos) 
 
Indicadores de avaliação: 
Aumento da independência funcional dos utentes no Hospital Dr. João de Almada (HJA). 


