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DATA:

ENQUADRAMENTO:

OBJECTIVO(S):

DESTINATÁRIOS:

NOME:

26 de maio de 2021, 14h30 – 16h00

doentes.
Trataremos da transição entre hospital e domicílio.
A preparação da alta tem-se focado na informação entre profissionais – cartas de alta 
médica/ enfermagem/ outro, que são dadas ao doente no momento da saída.
O momento da alta é muito perturbador e os doentes e cuidadores, sentem- se perdidos 
ao navegar no sistema de saúde.
Devido á fragmentação dos cuidados e á falta de comunicação entre as partes, os 
processos de transição realizados com uma deficiente coordenação resultam em 
confusão pós alta para os doentes e cuidadores, o que por sua vez, pode originar 
situações clinicas adversas e são causa de readmissões.

Introdução e Moderação – Carlos Russo
O que querem os doentes e cuidadores na altura da alta hospitalar – Associação de 
Doentes e de Cuidadores 
A importância da Transição de Cuidados - Adelaide Belo
Componentes do processo de transição de cuidados – Médico do Pais Basco (a confirmar)
Para além dos ensinos e da carta de alta - Exemplos de Boas Praticas em Portugal (a 
confirmar)
Debate com os participantes

Adelaide Belo 
Cátia Gaspar
Carlos Russo
Vera Almeida
Inês Espírito Santo
Vanessa Ribeiro

PAFIC – Associação Portuguesa 
para a Integração de Cuidados

COORDENAÇÃO: ORADOR(ES):

• Centrar nas verdadeiras necessidades das pessoas, o processo 
de transição entre os cuidados hospitalares e o domicílio
• Realçar a importância, neste processo, da coordenação entre os 
níveis de cuidados

São várias as transições de cuidados, ao longo do percurso dos

Profissionais de saúde, doentes e cuidadores

Debate plenário com os participantes.

O programa divide-se em três pontos distintos:PROGRAMA/AGENDA:

METODOLOGIA PEDAGÓGICA:

“LOST IN TRANSLATION” Os cuidados com a transição 
 na Transição de Cuidados [Workshop]


