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As mais-valias da hospitalização 
domiciliária

A hospitalização domiciliária 
define-se como um modelo de 
assistência hospitalar, com ser-
viços de enfermagem, médicos 
e de reabilitação que se carac-
teriza pela prestação de cuida-
dos no domicílio de doentes 
com patologia aguda (ou cró-
nicos agudizados), doentes em 
estado terminal/paliativo que, 
transitoriamente, necessitam 
de cuidados e procedimentos 
terapêuticos complexos de ex-
clusiva responsabilidade do 
hospital. 

A hospitalização domiciliária 
teve início em 1945 com a expe-
riência americana após a 2º 
Guerra Mundial, com o objeti-
vo de descongestionar o hospi-
tal e criar um ambiente psicoló-
gico mais favorável para o 
doente. Em Portugal, existe des-
de 2015 com a criação da Uni-
dade de Hospitalização Domi-
ciliária do Hospital Garcia da 
Orta. Está regulamentada pela 
Norma da Direção Geral da Saú-
de 020/2018 que define os cri-
térios de inclusão de doentes e a 
articulação com os cuidados pri-
mários, bem como um conjunto 
de patologias em contexto de hos-
pitalização domiciliária (doença 
pulmonar obstrutiva crónica, in-
suficiência cardíaca congestiva, 
celulites/erisipelas, infeções ad-
quiridas na comunidade e/ou 
hospitalar, infeções por micror-
ganismos multirresistentes). 

Para os doentes, a hospitali-
zação domiciliária significa, tam-
bém, estarem no conforto da sua 
casa, mais próximos da sua fa-
mília e amigos, e um menor ris-
co de ocorrerem as complicações 
relacionadas com o interna-
mento hospitalar convencional, 
tendo como benefícios: Maior 

conforto e menor impacto fa-
miliar, social e profissional da 
doença; Resultados clínicos e 
segurança equivalentes aos de 
um internamento convencio-
nal; Redução do tempo total de 
internamento e das complica-
ções associadas; Redução da 
probabilidade de reinterna-
mento; Promoção da participa-
ção das pessoas mais próximas 
do doente no seu tratamento; 
Promoção da autonomia e da re-
cuperação funcional. 

A hospitalização domiciliá-
ria contribui para a otimização 
dos serviços de internamento 
e leva à expansão do hospital 
ultrapassando os condiciona-
mentos físicos do seu edifício, 
com equivalência na qualida-
de da prestação de cuidados, 
assistência personalizada no 
contexto do domicílio, pro-
movendo o envolvimento ati-
vo da família em ambiente 
mais ajustado aos desejos e 
conforto dos doentes. 

Pode ainda funcionar como 
porta de admissão alternativa 
ao Serviço de Urgência, evitan-
do deslocações desnecessárias 
do doente e libertando o Servi-
ço de Urgência para o doente ur-
gente e emergente. Este mode-
lo possibilita a assistência clínica 
de modo contínuo, disponível 
24 horas, 365 dias e associa o 
conforto do domicílio às neces-
sidades de cuidados de saúde, 
com o apoio de uma equipa clí-
nica diferenciada. ♦ 
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“Para os doentes,  
a hospitalização 
domiciliária significa 
também estarem no 
conforto da sua casa, 
mais próximos da sua 
família e amigos”
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“Resultados clínicos  
e segurança 
equivalentes aos  
de um internamento 
convencional; 
Redução do tempo 
total de internamento 
e das complicações 
associadas”


