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Uma nova abordagem à promoção da verticalização na prestação de
cuidados de saúde



Desadequada procura dos recursos de saúde: 
Um problema a combater…
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Oportunidade

• Modelo organizacional das ULS:

• Gestão integrada de todos os serviços (CSP + Hospitais);

• Verticalização na prestação dos cuidados de saúde;
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• Decreto-Lei N.º 118/2014, de 5 de Agosto - Enfermeiro de

Família

Oportunidade



• Artigo do jornal “Publico” de 24 de Março – “Como será o hospital do 
futuro?”

• Estudo apresentado na 1.ª conferencia de valor da APAH;

• “Maior relação entre resultados em saúde e uma melhor 
experiência do cidadão”;

• “Maior envolvimento dos profissionais de saúde para melhorar a 
experiência do cidadão”;

• Criação da figura de “gestor de caso”;

• Relação entre os hospitais e Centros de Saúde  “Chave para o 
sucesso da mudança”;

Oportunidade



• Partilha na responsabilização da promoção da saúde entre prestador e

utente, garantindo uma continuidade no acompanhamento e prestação de

cuidados após alta de um episódio hospitalar.
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Conceito



• Retirar a intervenção do utente para recorrer ao seu médico de família após
alta hospitalar, passando parte dessa responsabilidade para a instituição
prestadora de cuidados;

• Garantir ao utente um acesso à consulta com o seu médico de família
(sempre que se justifique) dentro de um prazo aceitável, através da criação
de vagas específicas para utentes referenciados no âmbito deste projeto;

• Garantir, desde o primeiro momento, um acompanhamento personalizado
por parte do enfermeiro de família entre o momento da alta hospitalar e a
alta deste projeto, promovendo um plano de cuidados remotos baseado em
ensinamentos, aconselhamentos e esclarecimentos que vão ao encontro das
necessidades do utente atendendo ao contexto em que o mesmo se
encontra inserido (pessoal, familiar e social);

Conceito



• Alta de um episódio de internamento;

• Alta de um episódio de Consulta Externa;

• Alta de um episódio de Urgência cuja cor de Triagem de Manchester seja
amarelo, laranja ou vermelho e não tenha tido continuidade a nível
hospitalar (alta para internamento ou consulta externa);

• Utentes mais frequentadores dos serviços de urgência: utentes que
tenham recorrido aos serviços de urgência 3 ou mais vezes nos últimos
365 dias com cores de Triagem de Manchester de branco, azul ou verde;

Critérios de Admissibilidade



Implementação



Implementação



Implementação



Implementação



Implementação



Implementação



Objetivo Valor atual (2016) Meta 2017 % contribuição

Reduzir a taxa de reinternamentos
em 30 dias, na mesma categoria de
diagnóstico

(*) 4,3 % - 0,5 %

Reduzir a taxa de readmissões nos
serviços de urgência no prazo de 72h;

7,62% (**) - 2,20%

Reduzir o número de episódios de
urgência com cor de triagem de
Manchester branco, azul ou verde;

51,29% 45,00% - 4,00%

Reduzir a % de utilizadores mais
frequentadores dos SU

7,1% 6,2% - 0,4%

(*) – Valor ainda por apurar após término de codificação de todos os
episódios de internamento do ano de 2016

(**) – Este objetivo não se encontra previsto no Contrato-Programa
para 2017

Objetivos



Resultados



• Proximidade com o utente através de um acompanhamento constante e personalizado, após

qualquer tipo de alta hospitalar, principalmente no período entre a referida alta e o primeiro

contacto presencial com os cuidados de saúde primários (principal fator diferenciador deste

projeto).

Projeto inovador

Conclusão



• Garante uma maior e mais adequada acessibilidade aos cuidados de saúde, através das

vagas específicas para utentes referenciados no âmbito deste projeto e através de uma

avaliação prévia por um profissional de saúde que conhece bem o utente, a sua família e o

seu entorno social;

• Permite o encaminhamento adequado dos utentes para os programas de saúde mais

apropriados às suas necessidades;

• Permite acompanhar os utentes atempadamente, evitando afluências de recurso

desnecessárias;

Melhoria na organização 
e acessibilidade

Conclusão



• Reaproveitamento dos recursos humanos existentes;

• Registos realizados na aplicação normalmente utilizada pelos enfermeiros (SClinico);

• Única despesa extra identificada relaciona-se com as chamadas telefónicas a realizar. Se o

projeto evitar um ida desnecessário ao SU, o valor poupado dará para realizar

aproximadamente 200 horas de chamadas telefónicas!

Projeto sustentável

Conclusão



• Complementaridade entre os serviços hospitalares e os cuidados de saúde primários,

passando a existir uma continuidade no acompanhamento ao utente após alta hospitalar;

• Promove o contacto com os profissionais de saúde de utentes institucionalizados (lares, IPSS

e outros);

• Promove uma maior sinergia entre médico e enfermeiro de família;

Promove a articulação 
entre serviços de saúde

Conclusão



• Adaptado a todas as realidades nacionais;

• Baseado em processos simples e documentados;

• Parametrização baseada em standards de enfermagem;

• Consumo de tempo dos enfermeiros na aplicação do projeto pouco significativo;

• Baixos custos envolvidos para a implementação do projeto;

Simples de replicar

Conclusão



Projeto finalista da 11.ª Edição do Prémio de Boas Práticas em Saúde 

Reconhecimento



Alterar hábitos

Modificar mentalidades

Reformar a procura de cuidados de saúde



Obrigado

O futuro começa hoje!


