PT‐Prevenção para Todos
Intervenção junto da população idosa
Duração

Março de 2012 a Abril de 2013

País

Portugal

Localização

Concelhos de Évora, Estremoz, Redondo e Vila Viçosa

Área de Intervenção

Bairro de Santiago, Freguesia de Santo André, Estremo Cidadãos
com mais de 65 anos que vivem sozinhos em meio rural

Contexto
A proporção de idosos na população que vive no Alentejo é muito superior à média nacional
(171 versus 110 idosos por cada 100 jovens, Instituto Nacional de Estatística, 2005), tendo
tendência para aumentar, quer em termos absolutos, quer relativos. Por sua vez, a migração
das gerações mais jovens para núcleos urbanos, deixa para trás idosos que passam a viver
sozinhos em montes isolados.
Objectivo Geral
Reduzir as desigualdades no acesso aos cuidados de saúde, incluindo a atenção à saúde
primária, a pessoas idosas que vivem isoladas em meio rural.
Objectivos Específicos
Aumentar em 50% o acesso aos cuidados de doenças prevalentes.
Aumentar em 50% as referenciações para estruturas complementares.
População‐Alvo
Todos os idosos que vivem em montes isolados nas freguesias rurais dos concelhos de Évora,
Estremoz, Redondo e Vila Viçosa.
Entidades locais responsáveis pela saúde e área social locais (Câmaras Municipais e Centros de
Saúde).
População Alvo
Todos os idosos que vivem em montes isolados nas freguesias rurais dos concelhos de Évora,
Estremoz, Redondo e Vila Viçosa.
Entidades locais responsáveis pela saúde e área social locais (Câmaras Municipais e Centros de
Saúde).
Recursos Humanos
Coordenadora de projecto
Enfermeira
Psicóloga

Financiadores
Câmara Municipal de Estremoz
Câmara Municipal de Vila Viçosa
DELTA Cafés
Fundação Portugal Telecom
Médicos do Mundo (Fundos Próprios)
Parceiros
Centros de Saúde, Câmaras Municipais e destacamentos da GNR dos concelhos de Évora,
Estremoz e Redondo
Concelho de Vila Viçosa
Actividades
O projecto 'Prevenção para Todos' terá como base três linhas de intervenção: Prevenção,
Promoção e Referenciação. Neste âmbito destacamos as seguintes actividades:
Apoio Psicossocial;
Encaminhamentos para as entidades competentes;
Educação para a Saúde;
Prestação de Cuidados Primários de Saúde;
Rastreios de Saúde;
Visitas Domiciliárias a todos os idosos que vivem sozinhos em montes isolados.

