
Hospitalizaçao domiciliária
Integração de cuidados
Um Projeto inovador para o futuro…
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Porque surgiu a hospitalização domiciliária?

”...os serviços de internamento deverão aumentar a sua
dinâmica... para acrescentar mais vagas para doentes mais
graves...”

“...importante montar uma verdadeira estrutura de seguimento
da doença crónica agudizada“

“…necessidade de gerar ganhos de eficiência e eficácia no
sistema e uma maior capacitação das equipas”

Ser ULS
“…as ULS devem melhorar a articulação entre os diferentes níveis
e cuidados, designadamente os cuidados de saúde hospitalares,
cuidados de saúde primários”
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Uma medida de alta economia, uma forma de evitar frequentes

deslocações ao hospital, criando equipas de cuidados

multidisciplinares na casa do doente, uma forma de libertar

camas para casos agudos, nas unidades hospitalares.

Mudando conceitos

“ ... É preciso que os hospitais se abram à 

comunidade...impliquem a sociedade cívil, que façam 

hospitalização domiciliária, evitando re-hospitalizações...”  

Hospitalização Domiciliária
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Âmbito do projeto HD

Implantação de um Serviço de Hospitalização ao Domicílio,

dirigido aos doentes do foro médico, de baixa

complexidade, internados no serviço de Medicina do HSLE,

da ULSNA, provenientes de Cidade de Elvas.
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Objetivo geral

•Otimizar a utilização das camas hospitalares:

- Alta precoce dos doentes estáveis do foro respiratório/

diabéticos para “domícilio”.

- Conclusão do tratamento fora da instituição.

- Integração precoce com os Cuidados de Saúde Primários, nos

dias que precedem a alta

Objetivos
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• A equipa multidisciplinar dedicada: médicos de medicina interna,

enfermeiros do Serviço de Medicina do HSLE e Assistente técnico

• Médicos de MGF e Enfermeiros de família

• Serviço de Fisiatria

• Serviço Social

• Serviço de Farmácia 

• Serviço de Sistemas de Informação

• Utentes da ULSNA e seus familiares/ Cuidadores

• Gestor do projeto

• Gabinete Jurídico

Stakeholders
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Benefícios esperados para o serviço

• Redução da demora média hospitalar

• Redução da taxa de reinternamentos

• Redução dos custos associados à manutenção destes doentes

• Redução da taxa de infeções nosocomiais

• Aumento da satisfação dos doentes e familiares
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• Integração de cuidados

• Redução da demora média hospitalar

• Redução da taxa de reinternamentos 

• Redução dos custos associados à manutenção destes doentes 

• Redução da taxa de infeções nosocomiais

• Aumento da satisfação dos doentes e familiares

Benefícios esperados para o serviço



Critérios de inclusão 

•É essencial a avaliação das necessidades sociais que possam
influenciar a permanência do paciente no seu domicílio;
• A família deve assumir uma parte da atividade que os
profissionais realizam no hospital.

Critérios de inclusão:
• Clínicos
• Sociais
• Geográficos
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Poderão ser incluídas neste projeto, todas as patologias do foro
médico desde que de baixa complexidade:

- Foro cardiovascular

- Foro metabólico (Diabéticos)

- Foro respiratório

Patologias 
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Critérios de inclusão 
Operacionalização do projeto



DOMICILIO . 
ELVAS

CENTRO de 
SAÚDE ELVAS

SERVIÇO DE 
URGÊNCIA

CONSULTAS 
EXTERNAS

HOSPITAL DE 
DIA

OUTROS 
SERVIÇOS

P 1

SERVIÇO DE MEDICINA 
INTERNA DO HSLE

TRANSFERENCIA DO SERVIÇO DE 
MEDICINA INTERNA - 5ºDIA  

(REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR)

HD - DOMICIíIO

ALTA DO SERVIÇO DE 
HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIÁRIA -

7ºDIA 
CSP / C. EXTERNA

P 7

P 2

P 3

P 4

P 6

P 8 P 8 P 9

P 10 P 10

P 5



Protocolo 1 (1º dia)
Pedido de:
- Rx tórax
- Análises
- Hemocultura
- Colheita expetoração
- Prescrição AB

Protocolo 2 (1º dia)
Enfermagem
- Avaliação Inicial
- Avaliação 
enfermagem

Protocolo 3 (2º dia)
Pedido de análises

Protocolo 2 (1º dia)
Medicina
- Avaliação inclusão
- Avaliação médica
- Avaliação pelo serviço social
-Pedido observação pela Fisiatria

Protocolo 2 (1º dia)
Fisiatria
- Avaliação fisiatria
-Elaboração de plano
de fisiatria

Protocolo 2 (1º dia)
Serviço social

- Avaliação do Serviço 
Social



PROTOCOLO 7
(durante o internamento hospitalar)
Exclusão do projeto por alterações do 
estado de saúde

Protocolo 6 (5º dia)
Alta Conjunta
- Relatório Médico e prescrição
de AB EV para ambulatório
- Carta de Enfermagem
- Relatório de Fisiatria

Protocolo 5 (4º dia)
Planeamento conjunto de alta
- Reunião médica (hospitalar e da USF)
- Reunião de Enfermagem
- Hospitalar e USF

Protocolo 4 (4º dia)
Pedido de:
- Análises
- Rx tórax



Protocolo 10
(7º dia internamento domiciliário)
- Alta da hospitalização domiciliária com 
relatório médico
- Marcação consulta de Medicina Interna e 
Medicina Geral e Familiar

Protocolo 9
(durante internamento 
domiciliário
- Sessões de fisioterapia 
domiciliária durante este 
internamento

Protocolo 8
(durante internamento 
domiciliário)
- Administração AB  durante 
os primeiros 5 dias e 
vigilâncias de PV ao longo 
deste internamento
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Funcionamento

•O Hospital domiciliária (HD) como assenta na criação de um

Serviço de Internamento, no domicilio do doente funcionando 365

dias por ano

• O HD funcionará diariamente, com visitas domiciliárias equipas

multiprofissionais hospitalares, enfermeiros de família, e médico

de família, entre as 8 e as 20 horas.

• No período das 20 às 8 horas, estará disponível uma linha

telefónica direta do HC situado no Serviço de Medicina do HSLE.



Recursos

Materiais e Equipamentos

Os registos clínicos serão efetuados no processo único do doente, 

no SClínico (Hospitalar e das USF) sendo necessário agilizar o 

processo com o Serviço de Informática e com o grupo de 

parametrização (do SClínico). 

Telemonitorização

Deverá ser criado um centro de custos para o HC.



Formação

Todos os profissionais que venham a integrar a equipa do HD

beneficiarão de formação relativa aos princípios subjacentes à HD

bem como sobre as normas, procedimentos, protocolos, circuitos

e indicadores estabelecidos.



Divulgação

- Dentro da própria organização (HSLE e USF), ao nível de todas

as estruturas assistenciais, com o objetivo de fomentar a

colaboração no projeto e o intuito de dar a conhecer os

circuitos estabelecidos.

- Os cidadãos, no sentido de os incentivar na adesão a um

projeto inovador, que constitui uma mais valia na procura da

melhoria da qualidade assistencial proporcionada pelo HSLE,

USF (ULSNA).



Conclusões

A implementação do modelo de HD permite prestar serviços de

internamento hospitalar a utentes que poderão receber o

tratamento terapêutico no seu domicílio promovendo a

integração de cuidados (hospitalares/USF) sem qualquer prejuízo

para o seu estado de saúde;

Proporciona eficiência económica, através de uma redução no

custo por utente saído e possibilitando um tratamento mais eficaz



Conclusões

Redução dos efeitos adversos ao internamento, mais

especificamente, infeções nosocomiais, alterações do estado de

consciência, particularmente em doentes idosos e uma melhor

integração no ambiente familiar;
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Um dia será assim na ULSNA!


