
 

 

 

Marques Inovação & Ambiente lança serviço de Apoio em Saúde “Cuidar 

e Viver”  

O envelhecimento da população, na sociedade atual, é cada vez mais uma realidade, 

consequência do aumento da esperança de vida e da melhoria da qualidade de vida. 

O envelhecimento, processo progressivo de declínio da capacidade funcional do ser humano e, 

consequentemente, de declínio das capacidades psicológicas e sociais, é um fenómeno 

pessoal, que varia de indivíduo para indivíduo, estando associado a um conjunto de alterações 

biológicas, psicológicas e sociais. 

Com o aumento da longevidade surgem novos desafios e mudanças, para os quais se torna 

necessário encontrar respostas adequadas. 

Vivendo mais anos, o ser humano está sujeito a mais doenças crónicas e ao decréscimo da sua 

autonomia, o que leva a um aumento da dependência de outros e a uma maior necessidade de 

apoio social e familiar. 

Os cuidados de saúde devem ser adaptados às necessidades desta população com mais idade, 

visando a promoção de um envelhecimento o mais saudável possível. 

Perante esta realidade, surge a necessidade de adaptar a prestação de cuidados àqueles que 

atingem uma idade mais avançada, através da implementação de modelos de cuidados 

integrados e multidisciplinares. Desta forma é possível manter, por exemplo, o doente crónico 

com várias patologias, estabilizado no seu domicílio, melhorando a sua qualidade de vida. 

Assim, a Marques Inovação e Ambiente, Lda. (Marques I&A) decidiu lançar o Projeto “Cuidar e 

Viver”, que consiste na prestação de serviços por duas unidades distintas: a Unidade de 

Geriatria e a Unidade de Convalescença. 

A Unidade de Geriatria, que começará a funcionar já este mês, tem por objetivo restaurar a 

saúde e manter ou melhorar o grau de independência física e mental do utente, a fim de 

limitar a sua deterioração funcional, determinante fundamental da qualidade de vida e 

principal precursor de dependência, institucionalização de utentes, consumo de saúde e 

recursos sociais em idosos, bem como da mortalidade. 

Esta unidade incluirá vários serviços, como a Consulta de Geriatria, que servirá a população de 

São Miguel, podendo também abranger a de Santa Maria, e os Cuidados Integrados ao Doente 

Geriátrico, que têm como objetivo a gestão coordenada da doença crónica. Estes dois serviços 

terão início neste mês de novembro.  

A Unidade de Geriatria incluirá ainda, a partir do segundo semestre do próximo ano, um 

serviço de Internamento Domiciliário. Com este serviço, pretende-se dar uma alternativa ao 

internamento convencional, proporcionando assistência clínica de forma contínua e 

coordenada aos utentes que, requerendo admissão hospitalar, cumprem também uma série 

de critérios clínicos, sociais e geográficos que permitem o internamento no seu domicílio, sob 

vigilância, de acordo com a vontade do utente e da sua família. 

 Em momento ainda a definir, está previsto o lançamento da Unidade de Convalescença. 



 

 

Trata-se de uma unidade de internamento destinada a pessoas que apresentam doença 

crónica agudizada ou que se encontram em fase de recuperação de processo agudo, com 

perda de autonomia potencialmente recuperável. 

Através desta unidade pretende-se promover o restabelecimento das funções, atividades ou 

capacidades alteradas, em consequência de processos patológicos prévios (médicos, cirúrgicos 

ou traumatológicos), de situações agudas/crónicas agudizadas. 

O Projeto Cuidar e Viver disponibilizará também uma plataforma, sob a forma de aplicação 

informática, para prestação de cuidados de forma remota. Através desta aplicação será 

possível acompanhar, em tempo real, doentes crónicos ou seniores, assim como situações de 

convalescença ou acompanhamento pós-hospitalar, já que esta permitirá efetuar a 

monitorização à distância de sinais vitais, efetuar videconsultas e comunicar com o utente, 

bem como apoiar atividades relacionadas com a saúde, o bem-estar e a segurança do utente. 

Tendo o foco na prevenção, esta aplicação permitirá promover a autonomia do utilizador, 

através de uma ferramenta de apoio à gestão da saúde e apoio social, garantindo, em 

simultâneo, o envolvimento da sua rede funcional de apoio, seja ela constituída pela família, 

por profissionais ou outros. 

Através desta plataforma, será assegurada a proximidade com o utente, já que é garantido o 

acompanhamento profissional contínuo dos dados de saúde do utente, emitindo, quando 

necessário, alertas para situações de risco, o que permitirá agir de forma rápida e atempada, 

caso seja necessário. Assim promove-se também a autonomia, a mobilidade e a confiança do 

utente, aumentando a sua segurança e prevenindo o isolamento social e geográfico. Por outro 

lado, garante-se uma gestão mais eficaz dos recursos e o alargamento dos cuidados a um 

maior número de utentes. 

Poderá obter mais informações sobre o Projeto através do site www.cuidareviver.pt , do email 

cuidareviver@grupomarques.org ou via telefónica para o +351 965 056 774. 

Pode ainda seguir-nos  nas redes sociais. No Facebook, em 

https://www.facebook.com/cuidareviverunid, no Instagram, em @cuidareviverunid e no 

Linkedin, em www.linkedin.com/company/cuidareviverunid onde será publicada informação 

detalhada sobre o projeto e os serviços prestados, bem como informação atualizada sobre a 

atividade desenvolvida. 
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