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GUIA DE PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

O CoLABOR – Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social 

encontra-se a desenvolver um estudo sobre “O Impacto da COVID-19 nos Lares de Idosos” em 

Portugal, que conta com o apoio do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade.  

 

No âmbito deste estudo o CoLABOR está a implementar um inquérito por questionário 

online para todas as Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e para todas as Unidades 

de Longa Duração e Manutenção (ULDM) da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

(RNCCI), que está organizado em oito dimensões complementares: (1) Informações Gerais sobre a 

ERPI; (2) Instalações da ERPI; (3) Recursos Humanos da ERPI; (4) Residentes da ERPI; (5) 

Prevenção da COVID-19; (6) Impacto da COVID-19; (7) Resposta à COVID-19; (8) Contributos e 

Recomendações da ERPI. 

 

Recomendamos que, antes de iniciar o questionário e com o intuito de facilitar a resposta ao 

mesmo, recolha a informação específica sobre a ERPI que lhe será solicitada ao longo do 

preenchimento do inquérito. Na tabela seguinte poderá encontrar um sumário de toda a informação 

que será desejável compilar previamente.  

  

Dimensões do 

Questionário 
Informação Necessária 

Instalações 

da ERPI 

• Área interior total e área exterior total da ERPI (em m2). 

• Número total de quartos e de casas de banho da ERPI, por: 

o Tipologia (quartos individuais/duplos; casas de banho privativas/comuns). 

Recursos 

Humanos 

da ERPI 

• Número total de trabalhadores remunerados da ERPI, por: 

o Categoria profissional e vínculo contratual; 

o Exercício profissional noutras entidades; 

o Novas admissões nos anos de 2019 e 2020; 

• Número total de estagiários por categoria profissional. 

• Número total de voluntários com que a ERPI conta regularmente. 

• Número total de trabalhadores da ERPI que integram os órgãos sociais ou diretivos da entidade: 

o Nota: na resposta a esta pergunta, deverá considerar apenas os trabalhadores que já 

trabalhavam na instituição antes de integrarem os seus órgãos sociais ou diretivos. 

Residentes 

da ERPI 

• Número total de residentes na ERPI no dia 31/12/2020, por sexo e idade. 

• Mapa de utentes, com entradas e saídas da ERPI, no dia 01/01 de cada um dos anos:  

o 2017, 2018, 2019 e 2020. 

• Número total de novos residentes admitidos na ERPI em 2020, segundo a: 

o Proveniência: Hospitalar, RNCCI, Segurança Social, Família/Próprio. 

• Número total de residentes na ERPI no dia 31/12/2020 com: 

o Médico de família atribuído; 

o Demência grave e/ou acamados; 

o Necessidade de tomar medicação (por tipo de doença) e polimedicados: 

▪ Nota: deverá solicitar previamente à equipa de Enfermagem a informação 

relativa à medicação dos residentes da ERPI. 

Prevenção 

da COVID-19 

• Número total de dias para cada mês, desde 03/2020 até 02/2021, com: 

o Permissões relativas a entradas de familiares dos residentes nas instalações da ERPI.  

Impacto da 

COVID-19 

• Número total de casos confirmados de COVID-19 entre os residentes da ERPI desde 03/2020 até 

02/2021, por: 

o Gravidade: assintomáticos, sintomáticos com sintomas ligeiros/graves; 

o Local de tratamento: ERPI, Centro de Saúde, Centro Hospitalar; 

o Fonte de contágio: trabalhador/fornecedor da ERPI, familiar/amigo, outra. 

• Número total de casos confirmados de COVID-19 entre os trabalhadores da ERPI e os membros 

dos órgãos sociais ou diretivos da entidade desde 03/2020 até 02/2021. 

• Data(s) em que se registou/registaram surtos de COVID-19 nas instalações da ERPI, se aplicável. 

 

A recolha prévia desta informação tornará mais célere o preenchimento do questionário 

e, por esse mesmo motivo, encorajamos que seja efetuada, de forma agilizar a sua participação neste 

estudo de âmbito nacional. Agradecemos antecipadamente a sua colaboração. 


