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Bem-vindos
Caros colegas,

A Hospitalização Domiciliária é uma realidade em Portugal, tendo por 
missão contribuir para o melhor nível possível de saúde e bem-estar 
dos indivíduos, que necessitem transitoriamente (i. é, durante fase 
aguda ou crónica agudizada da doença) de cuidados de nível hospita-
lar, oferecendo-lhes um serviço de qualidade com o rigor clínico e a 
visão holística e humanizada da Medicina Interna, sempre que a per-
manência no hospital seja prescindível. Progressivamente têm aberto 
mais unidades por todo o país. Assim, atualmente contamos já com 29 
unidades em funcionamento e mais se encontram a organizar o início 
de atividade - a aventura toma corpo e cumprimos objetivos. 

O sistema de saúde reinventa-se. A uniformização e a normalização 
dos modelos e dos cuidados prestados são agora uma preocupação. 
Precisamos de formar, acompanhar e avaliar. O NEHospDom surge com 
este objetivo e, também, como uma plataforma de facilitação à partilha 
de experiências e de produção de ciência. Agora importa fazermos um 
trabalho contínuo e conjunto. Promover cuidados hospitalares do dom-
icílio tem sido um desafio que foi elevado pela pandemia a SARS-CoV-2 
que atualmente vivemos. As UHD têm-se adaptado e reinventado na 
forma como cuidam dos doentes e como constroem os seus circuitos. 
Este 1.º Congresso Nacional de Hospitalização Domiciliária, que viu a 
sua primeira data adiada por causa desta pandemia, tem, sem dúvida, 
um papel-chave na partilha, inovação e formação entre todos. 

O congresso será híbrido permitindo assim que todos possam estar 
presentes com a máxima segurança. Apelo, desta maneira, para que 
todas as unidades criadas e em formação possam enviar represent-
antes das diferentes áreas – irá haver espaço para a partilha conjunta e 
a criação de ciência em Hospitalização Domiciliária. Para melhor cuidar 
dos doentes em sua casa, temos de partilhar experiências no 1.º Con-
gresso Nacional de Hospitalização Domiciliária. 

Contamos com todos,

Francisca Delerue
PRESIDENTE DO 1.º CONGRESSO NACIONAL 
DE HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIÁRIA



Temas em discussão 
no Congresso
— Reabilitação Respiratória Domiciliária
— Hospitalização Domiciliária: a realidade portuguesa
— Processo de referenciação e admissão em hospitalização domiciliária
— O testemunho de um cuidador
— Discussão de Casos Clínicos Complexos
— Insuficiência Cardíaca em Hospitalização Domiciliária
— Antibioterapia endovenosa em casa
— O Papel da Hospitalização Domiciliária na Pandemia COVID—19
— Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica em Hospitalização Domiciliária
— Abordagem do risco cardiovascular global: avaliação e terapêutica
— O que pode ser melhorado para e após a alta
— O Exemplo de uma Unidade Certificada
— Apresentação de posters



Inscrições Presenciais
Até 30 de Maio Até 11 de Junho

Médicos Especialistas
Sócios 120€ 145€

Não Sócios 150€ 175€

Médicos Internos 100€ 125€

Outros Profissionais de Saúde 80€ 105€

Outros Interessados 150€ 175€

Inscrições Online
Médicos Especialistas
Sócios 60€

Não Sócios 75€

Médicos Internos 50€

Outros Profissionais de Saúde 40€

Outros Interessados 75€

Inscrições isenta de IVA
Inscrições na plataforma da SPMI

DATAS MARCANTES
Recepção de resumos —  de 02/01 a 25/4/2021
Resposta dos revisores — até 16/05/2021
Notificação aos autores — até 25/05/2021
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