
Unidade Funcional de Cirurgia do Ambulatório 
do Hospital de Santa Luzia de Elvas

Cuidados Integrados das USF de Elvas 
(Uadiana e Amoreira )

Hospitalização ao Domicilio e
Cirurgia Major Ambulatória

19 de janeiro de 2018



- Proporcionar, ao utente cirúrgico,  um conjunto de tratamentos e cuidados de 
saúde prestados no domicílio, com uma complexidade, intensidade e duração 
comparáveis aos que receberia num serviço hospitalar de internamento 
convencional.

- A implementação do modelo de HAD associada à CMA permite prestar 
serviços de internamento hospitalar a utentes que poderão receber o 
tratamento  no seu domicílio sem qualquer prejuízo para o seu estado de saúde 
( inclui exames complementares ).    

- Proporciona eficiência económica, através de uma redução no custo por 
utente saído e possibilitando um tratamento mais eficaz e eficiente. 

Visão / Mudar paradigma



Objetivos / o que propomos fazer

- Prestar cuidados no domicílio a doentes com processos cirúrgicos, pós-
operatórios de pequena cirurgia/ cirurgia do ambulatório, pós-
operatório tardio e complicações de cirurgia major, tratamento de 
feridas complexas  (internamento/urgência/consulta) , de acordo com 
critérios de inclusão:

Critérios clínicos
Critérios sociais
Critérios geográficos            

- Alterar paradigma assistencial dos hospitais (HAD, Cirurgia Ambulatório, 
Consulta Alta Resolução);

- Melhorar atendimento ao doente, mais satisfação para o doente e sua 
família;



Objetivos / o que propomos fazer

- Aumentar o n.º de cirurgias Major em regime de ambulatório;

- Diminuir I.A.C.S. (Infeções associadas aos cuidados de saúde)         

- Diminuir a demora média do serviço de Cirurgia

- Integrar/articular HAD com outras unidades prestadoras de cuidados

- Informar Sociedade Civil/ Autarquia sobre este projecto



Modelo Organizativo

- Elementos da Equipa Funcional descrita com horário de funcionamento 
das 8 às 20 horas em presença física, todos os dias do ano, sendo 
assegurado o contacto, a qualquer hora, por telefone ( critério de 
inclusão).

- Avaliam critérios de inclusão para HAD, já descritos

- Equipa funcional reúne mensalmente para análise do trabalho 
desenvolvido, discussão de casos com finalidade de melhoria contínua



.

Modelo Organizativo

Circuito do doente:  I

- Referenciação  pelo cirurgião responsável a partir do serviço de 
urgência ou consulta; 
- Avaliação dos critérios de admissibilidade pela equipa de 
serviço da HAD 
- Eventual submissão a intervenção cirúrgica; 
Acompanhamento no domicílio e discussão com o MGF e Enfº de 
família do doente, o cirurgião e  o enfermeiro da UFCA para o 
planeamento dos cuidados no HD e após a alta do HD; 
- Antes da alta, reunião com todos os envolvidos  com 
informação/ Nota de alta para o MGF;



Circuito do doente: II

- Referenciação para o cirurgião responsável a partir do MGF, clínico de outra 
especialidade ou serviço de urgência
- Proposta de intervenção cirúrgica ( consulta de Anestesiologia e de Cirurgia e 
Enfermagem do Ambulatório )
- Avaliação dos critérios de inclusão segundo protocolos – equipa HAD;
- Antes da intervenção cirúrgica reunião equipa HAD com MGF e Enfº família para 
planeamento de cuidados após saída para domicílio.
- Intervenção cirúrgica; 
Acompanhamento no domicílio da equipa e cuidador 
-Reunião com equipa antes da alta do HD; 
-Alta com informação para o MGF; 

Modelo Organizativo



Hospitalização ao Domicilio e
Cirurgia Major Ambulatória

Passos a dar:

1- Formação / Informação necessária:

Formação para equipa de enfermagem nas áreas de:

- Princípios de hospitalização ao domicílio

- Actualização em fisiopatologia de situações clínicas cirúrgicas 
mais relevantes ( terapia de vácuo, tratamento de feridas, etc )

2 – Informação para os médicos e cirurgiões do HSLE e CS Elvas

3 – Aquisição de equipamentos



Resumindo o que nos propomos fazer:
- Prestar cuidados no domicílio a doentes com processos cirúrgicos, pós-operatórios de pequena       
cirurgia/ cirurgia do ambulatório, pós-operatório tardio e complicações de cirurgia major, 
tratamento de feridas complexas, de acordo com critérios de inclusão:

Critérios clínicos
Critérios sociais
Critérios geográficos            

- Alterar paradigma assistencial dos hospitais (HAD, Cirurgia Ambulatório, Consulta Alta 
Resolução);

- Melhorar atendimento ao doente, mais satisfação para o doente e sua família;

- Aumentar o n.º de cirurgias Major em regime de ambulatório;

- Diminuir I.A.C.S. (Infeções associadas aos cuidados de saúde);          
- Diminuir a demora média do serviço de Cirurgia;
- Integrar/articular equipa HAD com outras unidades prestadoras de cuidados. 

Hospitalização ao Domicilio e
Cirurgia Major Ambulatória



1º Trimestre

1 - Criação do serviço de Hospitalização ao Domicílio com respetivo centro de 
custos.              
2 - Implementação da equipa funcional com elementos da UFCA,  UCC Elvas e 
Médico de Família
3 - Integração do HAD no SClínico para possibilidade de registos clínicos e 
prescrição de terapêutica.
4 - Formação da equipa de enfermagem em princípios da hospitalização ao 
domicílio; atualização em fisiopatologia de situações clínicas cirúrgicas mais 
relevantes - terapia de vácuo no tratamento de feridas.
5 - Informação para os médicos e cirurgiões do HSLE e MGF do Centro de 
Saúde de Elvas 

Cronograma de implementação



1º Trimestre

6 - Adquirir: 
- equipamento para terapia de vácuo – 2; 
- tablet com aplicações de registo clínico necessárias – 2;
- computador portátil – 1; 
- esfigmomanómetro – 1; 
- oxímetro – 1; ; 
-dispositivo para avaliação rápida de glicémia – 2; 
- termómetro auricular – 2; 
- telemonitorização -2.

7 - Aquisição de telemóvel com câmara fotográfica e atribuição de número de 
serviço.            
8 - Revisão/adaptação dos protocolos de atuação e de circuitos.                                   
9 - Divulgação para o exterior

Cronograma de implementação



Aguarda-se aprovação do projeto e transferência da verba associada, para início das 
atividades previstas porque:                        
1. Queremos fazer mais porque queremos utilizar melhor o que temos
2. Queremos expandir os princípios da integração de cuidados na ULSNA num 
projeto inovador de HAD


