
REDE NACIONAL DE CUIDADOS  
CONTINUADOS INTEGRADOS | RNCCI
15 ANOS | 2006 - 2021



REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS  INTEGRADOS 2

A RNCCI desde o seu início foi inovadora, em crescimento contínuo ao longo 
destes 15 anos, não só foi aumentando o seu número de respostas como, também, 
alargando a sua área de intervenção aos cuidados continuados de Pediatria e aos 
cuidados continuados de Saúde Mental. 

Ainda insuficiente para as necessidades do país, esta Rede, com cerca de 9400 
camas de internamento e 5800 respostas domiciliárias faz a diferença na vida de 
muitos cidadãos e das suas famílias, que dela usufruem diariamente. 

Previsivelmente um número crescente de pessoas vai precisar do apoio de serviços 
de cuidados continuados e providenciar atendimento seguro a estas pessoas é um 
desafio fundamental para o Sistema de Saúde. 

Enquanto sociedade eticamente responsável, temos de ter em conta toda a 
população, valorizar e cuidar de todas as pessoas, independentemente da idade, e 
tentar fazer tudo o que é possível para proteger a sua saúde, enquanto ao mesmo 
tempo protegemos a sociedade. 

A RNCCI é muito mais do que aquilo que era dantes, com mais respostas, mais 
tipologias, mais prestadores, mais indicadores de qualidade. Precisamos de 
melhorar ainda muita coisa, torná-la mais sustentável para os parceiros, mais 
desafiadora nas respostas que oferece. 

Compete-nos ajudar as Equipas de Coordenação, todas as equipas prestadoras 
de cuidados e os parceiros que fazem parte desta Rede,   a desenvolver e alargar 
a oferta de respostas, procurando que estas sejam  efetivas e atempadas, para 
todos os cidadãos que delas necessitam, mas também um polo de emprego e 
desenvolvimento na sociedade portuguesa. 

Desde março de 2020 que o Serviço Nacional de Saúde foi exposto a um contexto 
muito adverso que comprometeu até a sua capacidade de resposta.  A vacina 
permite-nos olhar agora para o futuro com mais otimismo. 

Uma palavra de agradecimento a todos os profissionais que com o seu esforço, 
competência, empenho, resiliência e coragem foram e vão ultrapassando as 
sucessivas dificuldades que a pandemia nos coloca, permitindo assim que a RNCCI 
garanta a segurança dos seus doentes e dos seus profissionais. 

Comprometidos com o crescimento da RNCCI e com a sua sustentabilidade, 
encontramo-nos no momento privilegiado para atingir as metas traçadas para 
esta REDE, aceitando o desafio e a oportunidade que surge com a execução do 
Programa de Recuperação e Resiliência. 

O passado recente e o presente mostram os desafios necessários, da parte de 
todos, para encontrarmos soluções comuns para responder aos tempos futuros.  

2021 é mais um ano de desafios para o Sistema de Saúde. Para a RNCCI é também 
a data do seu 15º aniversário. 

Os meus Parabéns à RNCCI e o meu agradecimento em nome do Governo e dos 
portugueses, às Entidades, às equipas e aos profissionais que fazem parte da 
RNCCI. 

A comemoração deste aniversário é por isso uma homenagem a todos aqueles que 
com a sua motivação e dedicação, contribuíram e contribuem todos os dias para a 
construção e crescimento desta rede. 

MARTA TEMIDO
MINISTRA DA SAÚDE
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15 anos de Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados em Portugal.

15 anos de inovação e de resposta a uma necessidade tão premente.

É inquestionável a importância que esta Rede assumiu nos últimos anos em 
Portugal, ao nível da prestação de cuidados intermédios e especializados, assente 
numa abordagem integrada que dignifica e prestigia a prestação de cuidados 
de saúde e sociais em situações de grande vulnerabilidade, estando ao serviço 
dos cidadãos cuja condição resulta numa situação de dependência ou perda de 
autonomia e que, por essa razão, necessitam de uma intervenção diferenciada.

Hoje a RNCCI tem 15.400 lugares, sendo 9.300 de internamento e cerca de 6.000 
ambulatórios e domiciliários, distribuídos por 700 unidades/equipas, repartidos 
entre cuidados gerais, pediátricos e saúde mental.

O investimento na RNCCI e o seu alargamento é uma prioridade e tudo faremos 
para abrir novos lugares através do reforço de parceria com os setores privado e 
social.

Continuaremos a construir um projeto forte, capaz de reunir um conjunto de 
temáticas coerentes, transversais e inclusivas, que espelhem os principais 
contextos e desafios dos cuidados continuados integrados, privilegiando a 
qualidade, a equidade e a segurança de todos os cidadãos.

O ano de 2020 ficou marcado pelo maior dos desafios que veio exigir novas formas 
de agir e de cuidar dos mais vulneráveis. A dedicação e empenho dos que fazem 
parte desta Rede foi preponderante na capacidade de resposta imediata aos apelos 
que emergiram e tornaram possível minimizar os danos e impactos da pandemia.

Este ano de 2021 ficará igualmente marcado pelo enorme desafio que nos é 
colocado, agora concentrado na execução de um plano ambicioso de Recuperação 
e Resiliência (PRR) onde a RNCCI surge como uma das áreas estratégicas de 
investimento, não só baseado na criação de estruturas de internamento, mas 
também em respostas de proximidade e de promoção da autonomia de todos os 
cidadãos.

Muito obrigada a todas e a todos que diariamente se dedicam a esta causa tão 
nobre. Estou certa que em conjunto faremos este caminho de crescimento e de 
melhoria contínua da qualidade das respostas da rede, nomeadamente através 
da sua modernização e reforço dos meios ao dispor dos profissionais que os 
asseguram.

Muito obrigada a Todos os Trabalhadores da RNCCI que são quem a mantem viva ao 
serviço de quem precisa.

ANA MENDES GODINHO
MINISTRA DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE 
E SEGURANÇA SOCIAL
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Pensei e repensei qual seria a mensagem que gostaria de vos passar na celebração 
destes 15 anos da RNCCI…

15 anos que acompanhei e que são um terço da minha vida profissional…

15 anos que coincidem com a minha aposentação, neste junho de 2021…

Muito poderia contar, nas diversas equipas e locais que acompanhei na RNCCI, 
desde a sua criação em 2006, a constituição da Unidade de Missão, a supervisão e 
acompanhamento dos Programas Modelares no Gabinete do Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde, Dr. Francisco Ramos, em 2008, a estruturação de Unidades 
e Equipas de Coordenação, o trabalho de equipa na ECRLVT e a participação na 
Comissão Técnica de Acompanhamento de novas unidades, o acompanhamento 
das Equipas de Cuidados Continuados Integrados nos Cuidados de Saúde Primários, 
a saída dos cuidados paliativos para uma Rede própria, a inclusão dos Cuidados 
Continuados Integrados de Saúde Mental, a experiência dos Cuidados Continuados 
Pediátricos, a criação da Comissão Nacional de Coordenação da RNCCI, com 
duas Coordenadoras Nacionais, representando a Saúde e a Segurança Social, a 
responsabilidade de ser a Coordenadora Nacional da RNCCI, por parte da Saúde, a 
pandemia por Covid-19 e todas as consequências que trouxe consigo, a vacinação 
contra a COVID-19 e o trabalho conjunto e articulado com o MTSSS, a participação 
no enorme desafio do Programa de Recuperação e Resiliência, que vai permitir 

alargar as respostas na RNCCI até a uma cobertura total das necessidades do País, 
e o desempenho como adjunta da Ministra da Saúde, Dra. Marta Temido.

Mas tudo isto são momentos, passagens na nossa vida, que mostram aquilo que 
temos de verdadeiramente importante: as pessoas! Os doentes e suas famílias 
que esperam o melhor de nós, os profissionais que todos os dias procuram dar 
o seu melhor e nos tomam como referência, os colegas de equipa que connosco 
partilham projetos, preocupações, decisões, angustias, alegrias e muitas horas de 
trabalho, os amigos que se mantêm a aguardar a nossa disponibilidade, mas acima 
de tudo a nossa família que nos ouve, protege, cuida e não desiste!

O futuro não existe sem o passado e o presente. Chegada aqui, e olhando para 
trás, o sentimento é de imenso orgulho! O trabalho que foi pensado, estruturado e 
acompanhado pelas equipas anteriores, permitiu termos a RNCCI que temos hoje. 
Precisa crescer, consolidar saberes, alterar circuitos, melhorar procedimentos, 
integrar intervenções, medir a qualidade e desenvolver investigação. Precisa de 
mais respostas, nos locais em que as pessoas vivem. Precisa de desenvolver os 
cuidados domiciliários. Precisa de gente nova, com energia e capacidade de inovar. 
E principalmente precisa de ser reconhecida e divulgada como a resposta de saúde 
imprescindivel, na continuidade de cuidados e na integração dos mesmos.

Deixo a RNCCI em competentes mãos.

Apesar de iniciar uma fase diferente na minha vida, acompanharei sempre a RNCCI. 
Este também é um “filho” que vi nascer e crescer. Como qualquer adolescente, 
necessita de acompanhamento e orientação na procura do rumo certo.

A TODOS um grande e saudoso abraço e os votos de MUITOS PARABÉNS!

Sejam Felizes e cuidem da RNCCI!

COORDENADORAS NACIONAIS DA RNCCI

PURIFICAÇÃO GRANDA
Coordenadora da Comissão Nacional RNCCI 
em representação do MS | 2020-2021
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Comemoramos o 15º aniversário a RNCCI a proporcionar aos cidadãos e cidadãs 
portuguesas o acesso a cuidados de saúde e apoio social integrados.

Neste trajeto construiu-se uma Rede de referência, num nível intermédio de 
cuidados que se impôs, com respostas em diferentes áreas: cuidados gerais, 
cuidados de saúde mental e cuidados pediátricos

Em articulação com Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
e Ministério da Saúde, estruturou-se uma Rede Nacional com a prestação de 
cuidados diferenciados, bem como um modelo organizativo de trabalho em 
equipas multidisciplinares e intersectoriais, trabalhando de forma integrada. 
Foi igualmente um novo modelo em que todos aprendemos a trabalhar de forma 
diferente.

É um privilégio ter acompanhado este projeto desde o inicio, desempenhando 
funções em diversas equipas, assistindo ao seu crescimento e qualificação, a par 
de ter encontrado profissionais que abraçaram esta medida com grande sentido 
de missão.

Em 2020, o primeiro dia no cargo como Coordenadora Nacional pelo MTSS, da 
Comissão Nacional da RNCCI coincidiu com o primeiro caso COVID-19 em Portugal. 
A partir daí, e durante muito tempo, o foco foi a adoção de medidas no combate 
à Pandemia, que frequentemente necessitavam de adaptação, alteração e 
substituição por outras mais adequadas. Neste ano, este foi o maior desafio.

Neste pequeno percurso tive muita sorte em trabalhar com a minha homologa da 
saúde, formámos uma verdadeira equipa, com apoio mutuo, tendo muitas vezes 
tornado o difícil em fácil. É assim que se fazem as grandes Equipas, é descobrir no 
trabalho em conjunto, o prazer de fazer e construir. Sê feliz São!

Muito foi feito, mas temos a certeza do muito que há por fazer, temos que nos 
reinventar para responder com maior eficácia aos problemas atuais da população, 
estabelecendo as devidas prioridades e garantindo a sustentabilidade das partes 
envolvidas.

Fica o meu compromisso com os cidadãos deste país e com a Rede em geral, para 
dar tudo o que conseguir para melhores cuidados. Chegará o dia em que também 
receberei esses cuidados.

COORDENADORAS NACIONAIS DA RNCCI

CRISTINA CAETANO
Coordenadora da Comissão Nacional RNCCI 
em representação do MTSSS | DESDE 2020
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Um novo modelo de cuidados que assenta num trabalho integrado e pró-activo de 
equipas de saúde e de apoio social com o envolvimento dos utentes e familiares/
cuidadores informais, respeitando as suas necessidades e preferências.

Os cuidados continuados integrados (CCI) incluem-se no Serviço Nacional de 
Saúde e no sistema de segurança social, assentam nos paradigmas da recuperação 
global e da manutenção, entendidos como o processo ativo e contínuo, por período 
que se prolonga para além do necessário para tratamento da fase aguda da doença 
ou da intervenção preventiva.  Entendo CCI como um conjunto de intervenções 
sequenciais de saúde e/ou de apoio social, decorrente de avaliação conjunta, 
centrado na recuperação global entendida como o processo terapêutico e de apoio 
social, ativo e contínuo.

A prestação de CCI é assegurada por várias Unidades de diferentes tipologias, 
entre elas as Unidades de Internamento, as Unidades de Ambulatório, as Equipas 
Hospitalares e as Equipas Domiciliárias.

São objetivos da RNCCI a prestação de cuidados de saúde e de apoio social de 
forma continuada e integrada a pessoas que, independentemente da idade, se 
encontrem em situação de dependência. Os CCI estão centrados na recuperação 
global da pessoa, promovendo a sua autonomia e melhorando a sua funcionalidade, 
no âmbito da situação de dependência em que se encontra.

São utentes dos cuidados continuados integrados, cidadãos nas seguintes 
situações:

A criação dos cuidados continuados integrados de saúde mental (CCISM) permitiu 
que a RNCCI se estendesse a pessoas com problemas de saúde mental ao 
contemplar a existência de estruturas reabilitativas psicossociais, respondendo 
a situações com vários graus de incapacidade psicossocial e dependência 
decorrentes de doença mental grave.

Anualmente a RNCCI dá resposta a uma média de 37 000 na Rede Geral.

•  dependência funcional temporária;  

•  dependência funcional prolongada;  

•  idosos com critérios de fragilidade (dependência e doença);

•  incapacidade grave, com forte impacto psicológico ou social;

•  doença severa, em fase avançada ou terminal.

https://eportugal.gov.pt/cidadaos/cuidador-informal/rede-nacional-
de-cuidados-continuados-integrados-rncci

RNCCI

https://eportugal.gov.pt/cidadaos/cuidador-informal/rede-nacional-de-cuidados-continuados-integrados-rncci
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Apresento-me aqui hoje com o simbolismo de lembrar a história da construção 
deste grande Projeto que é a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, 
que foi criada há 15 anos no dia 6 de Junho de 2006.

Este é um projeto que foi sempre e será uma missão de serviço público.

Este projeto porque aproximou, integrou e criou uma estratégia única da Saúde e 
da Segurança Social, contribuiu para uma maior coesão e justiça social no nosso 
país.

Estratégia que se tornou no objetivo comum de continuidade de prestação de 
cuidados a todos os cidadãos em situação de dependência, obviamente com maior 
incidência nos mais velhos, com total independência de condição económica, 
social, funcional e/ou doença.

A concretização deste projeto uniu, porque tal era exigido, todos os profissionais 
no terreno, de diferentes valências, para melhorar o planeamento e ação para 
conseguir os ganhos nos cuidados de saúde e bem estar de cada pessoa.

No seu todo é também um projeto de solidariedade e de coesão inter-geracional 
entre os que mais necessitam e as suas famílias/cuidadores.

Neste curtíssimo resumo é impossível não mencionar o trabalho realizado 
pela equipa da Unidade de Missão (UMCCI) então criada ao nível da produção e 

desenvolvimento de legislação e das orientações técnicas; o papel desenvolvido 
pelas equipas de Coordenação Regional (ECR), que se constituíram nos verdadeiros 
artífices da viabilidade do projeto de implementação da RNCCI; as equipas de 
Coordenação Local (ECL) e a sua capacidade de adaptação às novas modalidades 
de trabalho, fundamentais para iniciarem a implementação do novo modelo de 
referenciação e admissão; as Equipas de Gestão de Altas (EGA) hospitalares que 
assumiram um papel importante na referenciação e identificação de necessidades 
para a continuidade de cuidados de saúde e de ação social. A Rede foi e é por vós 
sustentada em parceria com todos os prestadores. Não esquecerei o apoio e a 
confiança das tutelas.

Posso concluir, embora este trabalho nunca se encerre, que se passou a encarar 
os determinantes de saúde para uma abordagem social mais integradora e assim 
recuperar as perdas de autonomia e da participação na prática da cidadania.

Há revisões a fazer com certeza, mas venham mais quinze anos, e outros tantos 
sem esmorecer, em particular o poder político, para um Programa ambicioso e 
com mais exigências e participação, no bem estar dos cidadãos do nosso país.

COORDENADORAS NACIONAIS DA RNCCI

maria inês guerreiro
Ex Coordenadora da Unidade de Missão para 
os Cuidados Continuados Integrados 
2006-2012
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Para alguém que se afirma como servidor público poderia realçar a enorme 
honra que o convite e a função de coordenação da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados (RNCCI) representaram para mim. Porém, seguramente essa não é a 
parte mais importante numa publicação que tem como função comemorar o 15º 
aniversário da referida Rede.

Assim, começo por me congratular com a existência da RNCCI e desta forma 
realçar o quão importante e inovadora foi a sua criação. Importante porque veio 
dar uma resposta até então inexistente; inovadora porque definiu como foco a 
dependência e como modus operandi um modelo de cuidados integrado e com 
garantias de continuidade.

Considerando que a problemática dos cuidados a pessoas dependentes era e 
continua a ser o meu principal objeto de estudo enquanto académico e investigador, 
diria que estratégia e ideias não me faltavam. Todavia, esse foi apenas o ponto de 
partida.

Coordenar a reforma de uma Rede como esta exigiu acima de tudo uma enorme 
capacidade de diálogo e de construir pontes. Ambas pressupõem confiança e 
um tempo para a construir. E este sim, foi um privilégio contactar com tantos 
profissionais com diferentes níveis de responsabilidade e sentir o seu empenho, 
mas também a adesão às ideias de reforma.

Mas também senti dificuldades (e muitas). Destaco apenas algumas.

A RNCCI continua a ser uma ilha isolada onde se tenta praticar a integração 
e continuidade de cuidados. Daqui decorrem múltiplos constrangimentos, 
nomeadamente na relação com os restantes níveis de cuidados. Foi confrangedor 
constatar o desconhecimento relativamente às respostas da RNCCI de múltiplos 
profissionais, limitando assim as opções aos doentes que acompanhavam.

As respostas domiciliárias (Equipas de Cuidados Continuados Integrados) 
continuam a ser amplamente incompreendidas e subinvestidas pela generalidade 
dos Agrupamentos de Centros de Saúde, apesar da centralidade e efetividade da 
intervenção destas equipas.

A excessivamente lenta evolução do desenvolvimento da RNCCI continua a 
demonstrar que os cuidados às pessoas dependentes continuam a não ser 
assumidos como prioridade política.

Das inúmeras medidas levadas a cabo destaco apenas uma: a implementação da 
Rede de Cuidados Continuados de Saúde Mental. Com este destaque homenageio 
todos os profissionais que contribuíram para tal, mas um em particular, o Drº Álvaro 
Carvalho, das pessoas que mais lutou para conseguir esta resposta.

manuel lopes
Ex Coordenador Nacional para a Reforma 
do SNS na Área dos Cuidados Continuados 
Integrados | 2016-2019
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Parabéns Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados por mais um ano.

Do tempo já percorrido destaco 3 ideias: o privilégio (de ter podido trabalhar e 
conhecer gente com tanto valor e a quem tantas vezes não é dado o merecido 
reconhecimento); o orgulho (de em diversos momentos, e patamares de 
responsabilidade, ter contribuído com uma pequena parte no trabalho 
desenvolvido); a inquietação (pelo tanto que há a fazer, a melhorar, perante um 
tempo que voa mas que teima em manter a chama em lume brando).

A cada vez mais atual e necessidade das pessoas dependentes, frágeis, vulneráveis, 
deve continuar a exaltar-nos, a todos, a não ficar impávidos aguardando melhores 
dias.

Sempre foi minha firme convicção de que é ao Estado a quem compete assegurar 
os Cuidados Continuados aos “seus” cidadãos independentemente de contar 
com a prestimosa e próxima colaboração dos parceiros do sector privado/social, 
especialmente nos locais do país onde estes não pretendam ou não possam 
investir.

Até por isso, não obstante a tipologia das respostas assistenciais, torna-se 
cada vez mais necessário clarificar que a RNCCI, para além da sua insubstituível 
componente Social, deve, na sua dimensão de cuidados de Saúde, estruturar-se 
com clareza dentro do SNS

Não obstante é ainda necessário fazer “escola”, criar caminho, criar raízes…e 
sobretudo definir políticas mais abrangentes a montante, que ultrapassem o 
financiamento e regulação. O que queremos ser?

São 15 anos de uma adolescência com a irreverencia própria da idade, tantas vezes 
indolente, mas claramente com a capacidade de se reinventar, sem se deixar ficar 
refém do seu ponto de partida.

Felicidades Rede.

miguel fausto
Ex Coordenador da Comissão Nacional RNCCI 
em representação do MS | 2019 
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Comemorar os 15 anos da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
(RNCCI) é um privilégio e continua a ser um momento histórico que concretiza uma 
inovação organizacional no campo da intervenção conjunta da área da Saúde e do 
Social, com o objetivo de promover a qualidade de vida e a consolidação de uma 
sociedade mais solidária, prevenindo, reduzindo e adiando as incapacidades e as 
dependências.

Este desafio começou em 2006, era Diretora de Unidade do Instituto da Segurança 
Social, IP (ISS, IP) e integrei a Unidade de Missão para os Cuidados Continuados 
Integrados (UMCCI) em representação do M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social (MTSSS). Foi um tempo reformador, de construção, de inovação e pioneiro 
no compromisso de parceria entre todos os interventores, onde a exigência, o rigor 
e a qualidade dos cuidados de saúde e sociais eram palavras de ordem.  

Após a extinção da UMCCI no final de 2011 e até finais de 2018, sucederam-se anos 
marcados por uma predominância da área da Saúde na gestão e acompanhamento 
da RNCCI, tendo os representantes da área social uma participação claramente 
secundária e pouco valorizada.

Em fevereiro de 2019, criou-se a expetativa de colmatar esta postura de governação 
mais pobre e reducionista e foram nomeados dois Coordenadores da Comissão 
Nacional dos Cuidados Continuados Integrados, representantes do MTSSS e MS. 
Aceitar este cargo representou o regresso a este desafio apaixonante, que consistia 

em conceptualizar a RNCCI, nas dimensões ética, teórica e pragmática, como uma 
responsabilidade conjunta e integrada dos 2 ministérios, o que implicaria que 
todas as decisões fossem consensualizadas e que a imagem para os interventores 
das Equipas Coordenadoras Regionais e Locais e Entidades Gestoras no terreno 
seriam coerentes e sintónicas na sua complementaridade, desde o planeamento, 
ao acompanhamento, monitorização e avaliação de todos os processos inerentes 
à RNCCI, nas suas diferentes dimensões.

Afinal o desafio foi-se tornando inviável, nomeadamente pela força da cultura de 
clivagem sobre perspetivas, orientações e decisões e o voto dos Coordenadores 
tinha a mesma qualidade dos restantes elementos da Comissão. As metáforas que 
utilizamos quando falamos do conceito de “resiliência” refletem bem a memória desta 
experiência de poucos meses. Ficou a paixão e os sonhos sem fim, de concretizar 
uma RNCCI enriquecida de novas posturas relacionais e comunicacionais e 
principalmente uma RNCCI investida de novas respostas, face a necessidades 
específicas de doença e dependência, que há muito aguardam o seu tempo. Ficou 
ainda mais forte a convicção que os projetos dependem das pessoas, mais do que 
dos normativos, de que a interajuda, a solidariedade, a dedicação, a humildade e ao 
mesmo tempo a ambição conjunta de fazer acontecer, são valores indispensáveis 
e inultrapassáveis. Ficou uma admiração imensa inesquecível e um agradecimento 
intemporal de todos os que não recearam a mudança, que acompanharam a 
esperança da renovação de um equilíbrio, do justo reconhecimento e que sempre 
se mantiveram no lugar da solução. 

Espero não ter ultrapassado a meia página que me foi pedida, convite que agradeço, 
que me permite por um lado reafirmar a importância e o carácter de prioridade 
que tem o desenvolvimento da RNCCI no nosso país e deixar um louvor, sempre 
insuficiente, a todos os interventores, que na organização ou na prestação, têm 
como meta maior os bons cuidados, com competência e com bondade.

ANA GOMES
Ex Coordenadora da Comissão Nacional 
RNCCI em representação do MTSSS | 2019 
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Desde a sua constituição que o Plano Nacional de Saúde Mental atribuiu especial 

importância às respostas de cuidados continuados integrados, afirmando o 

seguinte: “são um instrumento importante  para regular a participação conjunta 

das áreas da saúde e da segurança social, permitindo assegurar o apoio residencial 

e ocupacional aos doentes com patologias graves que originam incapacidade ou 

dependência.”

Assim, pelo motivo apresentado, é inquestionável a importância da Rede Nacional 

dos Cuidados Continuados Integrados, como estrutura transversal na satisfação 

de parte das necessidades psicossociais das pessoas com doença mental. Além do 

mais, é um dos “espaços” interministeriais por excelência, para a operacionalização 

do Direito à Saúde Mental de qualidade o que implica, entre outras questões:

1. Entendimento sobre a filosofia, o modelo de organização e de funcionamento da 

rede de acordo com o estado da arte da “Saúde Mental” vigente;

2. Aceitação de que as respostas existentes são complementares às existentes 

tanto no sector saúde como sector social. Por conseguinte, não devem ser 

sobreponíveis nem substitutivas;

3. Por último, o reconhecimento da necessidade de melhoria do que existe e que 

ainda, não responde de forma plena, às necessidades das pessoas. Por melhoria 

entenda-se ajustes, reformulações, cortes e reconstrução sempre que as respostas 

existentes não respondam às necessidades reais das pessoas.

Em representação da Direção-Geral da Saúde (DGS)

paula domingos
Direção-Geral da Saúde (DGS) gabriela maia

ACSS

luísa conde oliveira
ACSS

miguel narigão
ACSS

Em representação da Administração Central dos Sistemas de Saúde (ACSS)

A minha relação com a RNCCI, intermitente desde 2010, mais intensa nos últimos 5 
anos, tem-me permitido conhecê-la com maior pormenor. Conhecer a Rede significa 
conhecer pessoas genuinamente envolvidas num projeto em construção, onde o 
significado de “integração” é muito evidente. A integração é ativa e sente-se nas 
respostas com medidas da saúde e da segurança social, na interdisciplinaridade, 
na relação entre profissionais que referenciam, equipas de coordenação e equipas 
prestadoras, no acolhimento de novas valências dos seus profissionais e de utentes 
com outras necessidades. Poder participar nesta construção tem sido um desafio, 
porque a obra nunca termina, mas é igualmente um privilégio, pela oportunidade 
de pertencer a este GRANDE grupo de profissionais.

Comissão Nacional de Coordenação da RNCCI
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Em representação do Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social Em representação do Instituto da Segurança Social, IP

Em representação do Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social

É um orgulho poder acompanhar e participar num projeto, que tem como fim último 
apoiar e prestar cuidados aqueles que estão mais fragilizados e dependentes na 
nossa sociedade. Um projeto que teve a coragem de ser construído e desenvolvido 
da forma mais desafiante e difícil, ainda que mais compensadora e geradora de 
ganhos, isto é,  a partir de uma constante  parceria, não só pelo envolvimento de  
profissionais de diferentes áreas governativas, mobilizando diferentes saberes 
técnicos e académicos, mas também porque esta dinâmica é extensível a todo o 
território. Vindo de um departamento com uma visão mais macro e abrangente sobre 
os problemas que que se colocam às sociedades atuais, é um desafio constante, 
mas também uma aprendizagem, conciliar essa  visão com os problemas concretos 
do terreno. O trabalho da RNCCI tem sido uma verdadeira maratona e uma prova de 
resistência, já que não obstante o envolvimento empenhado, sincero, profissional 
mas também emotivo dos vários atores que nela trabalham, a cobertura total da 
rede não foi ainda alcançada.  Mas é uma meta que todos os que fazem parte da  
RNCCI prosseguem diariamente  e estará certamente mais próxima.

Fazer parte da RNCCI desde os primeiros momentos tem sido um desafio 
permanente cuja motivação não tem diminuído com o passar dos anos…

A RESILIÊNCIA tem sido um dos pilares desta REDE que em tempos de maiores 
dificuldades tem colocado à prova a sua capacidade de mudança e de readaptação 
e EXIGÊNCIA contínua para que a prestação de cuidados de saúde e de apoio social 
se mantenham com a qualidade que os torna reconhecidamente uma mais-valia no 
bem-estar físico e psicossocial dos utentes.

A RNCCI contribuiu e contribui para a melhoria significativa da vida das pessoas 
que cuidou e que cuida, o que lhe traz mais RESPONSABILIDADE e a Nós o 
COMPROMISSO de fazer, mais e melhor.  Este trabalho em REDE e para a REDE só é 
possível porque somos todos uma Única Equipa, a Equipa da RNCCI que é também 
uma Equipa de AFETOS, na qual sinto um orgulho e um prazer em fazer parte.  
E, sim …  todos NÓS estamos de Parabéns!

É um privilégio contribuir diariamente para a RNCCI!

Uma resposta que pelas suas caraterísticas, é tão importante para todos os que 
dela necessitam, bem como para os que se dedicam ao seu desenvolvimento e 
bom funcionamento.

RUTE GUERRA
Ministério do Trabalho da Solidariedade e da Segurança Social

ANA CATORZE
Instituto da Segurança Social 

MARTA SIÃO
Instituto da Segurança Social 

carla jorge
Direção Geral da Segurança Social

Comissão Nacional de Coordenação da RNCCI
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COORDENAÇÃO REGIONAL DA RNCCI

ARS NORTE

ARS CENTROISABEL MOURA
Coordenadora da ECR Norte

MARIA JOSÉ HESPANHA
Coordenadora da ECR CENTROO que foi e o que é trabalhar na RNCCI

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados materializa-se em 2006, 
numa parceria entre dois Ministérios, o da Saúde e o da Segurança Social, em 
resposta a uma necessidade emergente de um modelo de cuidados de saúde e 
apoio social, articulado, de proximidade e centrado na pessoa com dependência, 
visando todas as ações conducentes a proporcionar a melhor qualidade de vida a 
cada uma destas, seja numa Unidade de Internamento seja no seu domicilio.

Trabalhar na RNCCI estes 15 anos tem sido um desafio constante: em 2006 pela 
novidade que os Cuidados Continuados Integrados representava na época. A 
construção de algo novo, que se quer obviamente cimentar em bons alicerces, 
é estimulante, uma azafama na criação das Equipas e na abertura das Unidades 
integradas nas Experiências-Piloto, no desenvolvimento de procedimentos e 
de mecanismos de garantia de qualidade em todas as vertentes, na divulgação 
do projeto, na formação. Depois, uma fase de consolidação, de crescimento e 
diversificação de respostas, de reflexão conjunta do caminho percorrido e do 
que se quer percorrer, parcialmente interrompido abruptamente pela chegada da 
Pandemia. Mas também durante a Pandemia, e mais uma vez, a RNCCI mostrou a 
todos a sua resiliência, a sua capacidade e qualidade de resposta, a diferença que 
marca a vida das pessoas que cuidam.

Um Bem Hajam a todos os que acreditam na RNCCI!

A RNCCI veio colmatar uma grave lacuna do nosso sistema de saúde, a reabilitação 
dos doentes dependentes que não possam ser cuidados no domicílio e cujas 
famílias não dispõem de condições para o fazer. Para isso, foi necessário criar 
uma estrutura complexa de serviços com pessoal especializado que hoje funciona 
de um modo regular e consolidado em todo o país articulando as duas dimensões 
fundamentais do cuidar: a saúde e a segurança social.

A sua implementação não foi fácil, pela dimensão e novidade do projeto, mas 
tornou-se possível devido ao entusiasmo e sentido cívico de profissionais com 
saberes bastante diversificados, mas com uma grande capacidade de gerir 
as diferenças e de partilhar o objetivo comum de dar resposta de qualidade às 
necessidades dos doentes, das famílias e dos cuidadores. Com o tempo, os 
cuidados aos doentes dependentes passaram a fazer-se também no seu domicílio 
e, nos casos onde este não é ainda possível, os cuidadores familiares que assumem 
os seus doentes dependentes, dispõem da possibilidade de descansar até 90 dias 
por ano, mediante o internamento do doente numa Unidade da Rede. Além disso, a 
Rede tem vindo a integrar novas respostas para situações especialmente críticas, 
como é o caso dos cuidados para suporte dos doentes paliativos na comunidade e 
os cuidados de saúde mental.
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Por outro lado, a criação da RNCCI veio ter impacto muito positivo em outras 
estruturas da saúde. Os hospitais ficaram aliviados do peso de doentes 
dependentes cujas famílias não tinham condições de cuidar da sua reabilitação 
após a alta hospitalar e os Cuidados de Saúde.

Primários passaram a dispor de lugares para internar os doentes dependentes que 
não necessitam de cuidados hospitalares, mas apenas de reabilitação, bem como 
de equipas multidisciplinares para a prestação de cuidados domiciliários com 
reforço de competências nas áreas de reabilitação, psicologia e serviço social.

Em quinze anos a RNCCI ganhou experiência, alargou muito a sua cobertura e 
ganhou reconhecimento público pela qualidade dos serviços prestados, o que 
muito orgulha todos os profissionais que nela trabalham.

ANA SOARES
Coordenadora da ECR LVT

GRAÇA ELISEU
Coordenadora da ECR ALENTEJO

A RNCCI é uma resposta interdisciplinar, multidisciplinar e multifacetada de 
cuidados de saúde e apoio social aos cidadãos em períodos de grande fragilidade 
da sua condição de saúde.  

Os cuidados prestados pelas equipas multidisciplinares visam a reabilitação, o 
controlo sintomático, as medidas de conforto, o encaminhamento social necessário, 
mas, essencialmente, a RNCCI visa potenciar as capacidades individuais para a 
promoção e manutenção da autonomia.

Quando em 2005 iniciou a experiência-piloto que veio a traduzir-se na criação 
da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (06 de junho de 2006) as 
expectativas dos envolvidos eram muito elevadas, mas, no entanto, a realidade que 
se constituiu, superou-as.  

O trabalho em equipa, a partilha de saberes, os objetivos comuns, a prestação 
de cuidados de qualidade, a todos os que em situação de dependência deles 
necessitam, tornou-se a varinha de condão que faz a diferença.  

Na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados a proximidade entre quem 
cuida e quem é cuidado, quer em casa quer num âmbito institucional, é um dos 
fatores decisivos para a humanização desses mesmos cuidados. 

A parceria entre instituições tornou cúmplice o resultado final que se alcança.   

A reorganização dos cuidados, imposta pela pandemia causada pela SARS CoV_2, 
alterou procedimentos e compeliu à reconfiguração das rotinas até aí adotadas, 
fazendo com que os profissionais e utentes se readaptassem.  

É importante para todos reaver os princípios que deram corpo a esta forma de 
prestação de cuidados pois conforme o Decreto-Lei nº101/2006 de 6 de Junho 
“promover a funcionalidade, prevenindo, reduzindo e adiando as incapacidades 
constitui uma das políticas sociais que mais pode contribuir para a qualidade de 
vida e para a consolidação de uma sociedade mais justa e solidária.  

COORDENAÇÃO REGIONAL DA RNCCI

ARS LVT

ARS alentejo



REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS  INTEGRADOS 19

ARS ALGARVE

FERNANDA FALEIRO
Coordenadora da ECR ALGARVE

Os Coordenadores das Equipas de Coordenação (Regional e Local) do Algarve 
juntaram-se num único sentir, que reflete o que é trabalhar na RNCCI no Algarve.

Trabalhar na RNCCI tem sido mais que a superação de um desafio, muitas vezes 
aparentemente inultrapassável, …lágrimas, cansaço, insónias…; trabalhar na 
RNCCI tem sido sobretudo a sensação de uma missão cumprida!  

 Valorizar os Cuidados Continuados, como uma resposta sustentável e necessária 
ao SNS, através de cuidados adequados, tem sido o objeto do nosso empenho e 
trabalho, numa grande Equipa a que chamamos Rede. 

A Dedicação, a coragem, o empenho, a confiança, a resiliência, a alegria e o espírito 
de sacrifício, são apenas algumas das palavras que definem o sentimento que nos 
une nesta missão. 

A todos os que têm feito e fazem parte deste processo, a todos que connosco têm 
travado esta “batalha”, o nosso reconhecimento e agradecimento! 

É percorrendo o caminho…caindo, levantando e seguindo em frente unidos, que 
crescemos!  

Em representação dO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Ao longo destes 15 anos, tive a oportunidade de trabalhar em várias equipas desta 
Rede, o que me permite afirmar que esta REDE ainda está longe de ser perfeita, no 
entanto os números falam por si e as suas respostas fazem a diferença na vida de 
muitos cidadãos que dela usufruem diariamente.

Inovadora desde o seu início, um novo nível de cuidados que desafiou muitos 
paradigmas tanto na área da saúde como no setor social. Em crescimento contínuo, 
mas ainda assim, insuficiente para as necessidades do País. 

Encontramo-nos no momento privilegiado para atingir as metas traçadas para a 
RNCCI, aceitando o desafio e a oportunidade que surge com a execução do Plano 
de Recuperação e Resiliência (PRR). 

Consciente do muito que há para fazer e comprometida com a missão e valores 
desta REDE foi com enorme orgulho que aceitei a coordenação da RNCCI em 
representação do MS.

A comemoração deste aniversário é uma homenagem a todos aqueles que com o 
seu trabalho, o seu esforço, a sua dedicação e resiliência contribuíram e contribuem 
todos os dias para a construção e crescimento desta rede. 

Cristina HENRIQUES
Coordenadora da RNCCI em representação 
do MS desde 1.06.2021
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DECRETO-LEI N.º 101/2006, 
DE 6 DE JUNHO

Cria a RNCCI  que resulta de uma parceria entre o Ministério do Trabalho 
Solidariedade e Segurança Social e do Ministério da Saúde.

PORTARIA N.º 343/2015,  
DE 12 DE OUTUBRO

Define as condições de instalação e funcionamento a que devem obedecer  
as unidades de internamento de cuidados integrados pediátricos. 

DECRETO-LEI N.º 8/2010, 
DE 28 DE JANEIRO

Cria as unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde 
mental, destinado às pessoas com doença mental grave de que resulte 
incapacidade psicossocial e que se encontrem em situação de dependência.

PORTARIA N.º 149/2011, 
DE 8 DE ABRIL

Estabelece a coordenação nacional, regional e local das unidades e equipas 
prestadoras de cuidados continuados integrados de saúde mental.

DESPACHO 176-D/2019, 
DE 04 DE JANEIRO

Cria a Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados (CN RNCCI).

DESPACHO N.º 1269/2017, 
DE 6 DE FEVEREIRO

Autoriza  as Administrações Regionais de Saúde, I. P. (ARS, I. P.), a assumir 
os compromissos plurianuais no âmbito dos contratos-programa celebrados 
com as entidades integradas ou a integrar a Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados (RNCCI), na área específica da Saúde Mental – 
Experiências piloto.

linha do tempo

2006 2015

2010 2017

2011
2019
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onde estamos

EM 370 Unidades de Cuidados  
Continuados Integrados (UCCI) 
nas tipologias da Rede Geral

nas tipologias de pediatria nas tipologias de saúde mental

Já autorizadas

atualmente a nível nacional a Rede nacional de cuidados continuados integrados dispõe de: 

REDE GERAL SAÚDE MENTAL

2021
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evolução do número de camas em funcionamento na RNCCI | REDE GERAL

Ao longos destes 15 anos, a RNCCI, tem vindo a aumentar a sua capacidade de resposta, quer em número de camas e lugares que em diferenciação de cuidados alargando a 
sua intervenção à Saúde Mental e aos CCI de Pediatria.

*

* MAIO 2021

onde estamos

4 465

5 405
5 718

6 447

6 975

7 481

8 112 8 062
8 403

8 867

9 322 9 289

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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RNCCI | tipologias de resposta

tipologias de resposta da Rede Geral tipologias de resposta de pediatria

tipologias de resposta dE saúde mental

•  Unidades de Convalescença - UC •  Unidade de Cuidados Integrados Pediátricos – Nível 1 – UCIP-1

•  Residências Autónoma – RA

•  Unidades de Média Duração e Reabilitação - UMDR •  Unidade de Ambulatório Pediátrica - UAP

•  Residências de Treino de Autonomia - RTA

•  Unidades de Longa Duração e Manutenção – ULDM

•  Residências de Treino de Autonomia (Infância e Adolescência) RTA/IA

•  Unidades Sócio Ocupacionais- USO

•  Unidades Sócio Ocupacionais (Infância e Adolescência) - USO/IA

•  Residências de Apoio Máximo - RAMa

•  Residências de Apoio Moderado - RAMo

•  Equipas de Apoio Domiciliário - EAD




