compromisso para a humanização

o que salvamos, salva-nos

para mudar o mundo
precisamos ser bons com aqueles que
não nos podem dar nada em troca.
papa francisco

admin@chtmad.min-saude.pt
www.chtmad.com

avenida noruega | lordelo
5000-508 vila real

nota introdutória
áreas de ação

No dia 4 de setembro de 2019, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) assumiu o “compromisso” de
implementar o projeto dedicado à humanização hospitalar para
melhorar a experiência dos utentes, cuidadores e profissionais
de saúde, garantindo o respeito pelos valores humanos universais.

O compromisso da humanização designa medidas de ação
para utentes, profissionais e comunidade.

A humanização é uma preocupação do CHTMAD, desde
novembro de 2017, que se encontra plasmada no seu regulamento interno, com a criação do serviço de humanização.

» utentes
. espaço, acessibilidades e conforto
. segurança
. comunicação
. literacia
. informação|comunicação

Humanizar é preciso…
Deve ser um movimento a criar no CHTMAD para alavancar a
mudança na qualidade da prestação de cuidados de saúde,
numa dimensão holística.

» profissionais
. saúde
. bem-estar
. positivismo|felicidade
. melhoria|amenidades
. formação

Cuidar, centralizando a ação nas pessoas.
Para o êxito do projeto é necessário construir uma filosofia organizacional alicerçada numa cultura de humanização. A construção desta nova cultura tem de envolver a participação de todos
os atores da instituição, sendo também estes objeto dos
cuidados humanizados.

» comunidade
. satisfação
. literacia
. audição da comunidade

Com este documento, em construção, pretende-se elencar um
conjunto de medidas concretizáveis a 6, 12 e 36 meses como
delineado no “Compromisso para a Humanização Hospitalar” e
assinado pelo Conselho de Administração (CA). Abrange 15 dimensões e obriga os órgãos de gestão|administração e os
profissionais dos serviços das instituições hospitalares a desenvolver em todas as intervenções e ações de natureza clínica e
gestionária conducentes à sua concretização.
Os indivíduos quando mobilizados são capazes de transformar
realidades.
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medidas a 6 meses
medidas

ação

execução

. criar a comissão
para a humanização

 nomear colaboradores de diferentes áreas de ação, que
representem as unidades que integram o CHTMAD;
 realizar diagnóstico situacional sobre a existência de
projetos de humanização na instituição;
 estimular a participação da comunidade e integrar doentes na sua composição;
 divulgar o plano de humanização;
 avaliar e redirecionar as ações a partir dos resultados
alcançados;
 identificar oportunidades de melhoria;
 implementar o plano;
 desenvolver parcerias com instituições públicas.

. conselho de administração
(CA)
. comissão para a humanização

. envolver e motivar
todos os colaboradores
no projeto

 dar a conhecer aos colaboradores o plano e reunir com
os diretores de serviço e centros de gestão, para a concretização do mesmo.

. CA
. comissão para a humanização

. solicitar aos serviços
projetos de humanização
da sua responsabilidade



preparar e apresentar projetos;
avaliar a pertinência e exequibilidade;
 selecionar;
 implementar;
 reavaliar;
 introduzir melhorias.

. comissão para a humanização
. serviços

. criar área no web-site
“compromisso para a
humanização”

 em conformidade com o definido pelo ministério divulgar
na intranet e site CHTMAD, a execução do compromisso.

. serviço de comunicação e
imagem (SCI)
. serviço de gestão de sistemas
de informação (SGSI)
. comissão para a humanização

. aplicar inquérito de satisfação dirigido a colaboradores

selecionar inquérito;
aplicar inquérito;
 tratamento de dados;
 avaliar propostas;
 enviar propostas de melhoria ao CA para autorização;
 divulgar resultados e propostas de melhoria aprovadas
na intranet.

. serviço de gestão da qualidade
(SGQ)
. serviço de gestão de recursos
humanos (SGRH)

. elaborar diagnostico da
situação quanto à privacidade dos utentes na consulta
externa, urgência e internamentos

 efetuar levantamento das necessidades de recursos materiais para manter privacidade nos diferentes contextos de
prestação de cuidados;
 adquirir os materiais necessários em conformidade com
o diagnostico de situação;
 sensibilizar colaboradores para a práxis da privacidade;
 demarcar o piso com faixa delimitando a área onde os
utentes devem aguardar o atendimento administrativo.

. SGQ
. SGRH
. SGI
. comissão para a humanização
. serviço de aprovisionamento e
logística (SAL)
. responsável pelo acesso à
informação (RAI)

(o serviço de humanização, fundado em junho de 2017, propõe
a criação da comissão para a
humanização para concretizar as
medidas do presente projeto)
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medidas a 6 meses
medidas

ação

. garantir confidencialidade
da informação clinica,
dos sistemas de informação
e processos clínicos

sensibilizar colaboradores para a práxis do sigilo;
aumentar a privacidade e confidencialidade dos dados
do utente;
 eliminar o transporte de processos de modo a garantir a
confidencialidade de acordo com a norma 15 do CHTMAD,
com epígrafe “Forma e Conteúdo do Processo Clínico”;
 manter, assegurar, garantir que os processos clínicos e
informação estão protegidos contra perda, destruição,
acesso ou utilização não autorizada em conformidade com
a norma 43 CHTMAD com epigrafe “Segurança dos Dados
e da Informação”;
 atualizar norma 54 do CHTMAD, com epígrafe “Direitos
dos Doentes e da Sua Família durante a prestação de
cuidados” referente à confidencialidade da informação
presencial e telefónica a fornecer ao utente e familiares|cuidadores.

. garantir a clareza de
informação aos utentes
de modo a clarificar
a tomada de decisão
para a realização de
atos médicos

execução




 atualizar e melhorar norma 24 do CHTMAD com epígrafe
“Consentimento Informado”.

. tratar doentes por nome
próprio

 sensibilizar colaboradores para melhoria do procedimento como plasmado na norma 54 CHTMAD, com epígrafe
“Direitos dos Doentes e da Sua Família durante a prestação de cuidados”;
 identificar e avaliar esta dimensão nos inquéritos de satisfação a realizar.

. SGQ
. comissão para a humanização
. serviços

. identificar os trabalhadores

 sensibilizar os colaboradores para a melhoria do procedimento como plasmado na norma 54 do CHTMAD, com
epígrafe “Direitos dos Doentes e da Sua Família durante a
prestação de cuidados”;
 incentivar que todos os trabalhadores do CHTMAD usem
a identificação em local visível;
 melhorar os cartões de identificação profissional;
 promover a formação dos colaboradores no âmbito do
atendimento;
 avaliar esta dimensão em inquéritos de satisfação;
 divulgar resultados na intranet;
 propostas de melhoria em função dos resultados;

. SGQ
. comissão para a humanização
. serviço de formação (SF)
. centros de gestão

. afixar horários de atendimento ao público
. uniformizar a informação do
atendimento prioritário



informar os utentes dos horários de atendimento.

 divulgar, uniformizar e melhorar informação ao público
sobre procedimentos do atendimento prioritário em consonância com a legislação;
 afixar informação ao público sobre os critérios de prioridade;
 realizar formação aos assistentes técnicos.

6

. SCI
. centros de gestão
. SCI
. SF
. centros de gestão
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medidas a 6 meses
medidas

ação

execução

. afixar horário de informação
clínica presencial em todos
os serviços de internamento
CHTMAD

 solicitar aos diretores de serviço horário de atendimento
para informação clínica presencial;
 afixar nos serviços e disponibilizar a informação na intranet;
 disponibilizar a informação atualizada ao serviço de humanização.

. direção clínica
. SCI
. centros de gestão
. serviços

. divulgar e afixar nas áreas
assistenciais a “Carta de Direitos e Deveres dos Doentes”



elaborar cartazes, conteúdo de acordo com as cartas;
afixar em todos os serviços;
 publicar no site do CHTMAD.

. SCI
. serviço de humanização (SH)
. centros de gestão

. reintroduzir no hospital de
S. Pedro o curso de preparação para o parto e parentalidade

 preparar os pais|pessoa significativa para a gravidez e o
nascimento do bebé por parto eutócito;
 ensinar competências para cuidar o recém-nascido;
 promover e apoiar o aleitamento materno;
 ensinar cuidados pós-parto;
 preparar e operacionalizar visita pré-natal à maternidade,
sala de partos e puerpério;
 fidelizar as grávidas ao CHTMAD;
 elaborar o diagnóstico de necessidades de materiais de
apoio;
 aquisição dos materiais resultantes do diagnóstico.

. centro de gestão

. manter a comemoração do
dia da mãe|pai nos serviços
de pediatria, obstetrícia e
neonatologia

 executar flor e cartão com mensagem para ofertar nos
dias referidos;
 envolver o serviço de humanização, hospital de dia de
psiquiatria, voluntariado, serviço de ginecologia e
obstetrícia e serviço de pediatria e neonatologia no apoio
à execução da oferta.

. SH
. hospital de dia de psiquiatria
. voluntariado
. serviço de ginecologia e
obstetrícia
. serviço de pediatria e neonatologia

. aumentar a aderência à comemoração de dias nacionais|
internacionais relacionados
com a saúde

 envolver os serviços na comemoração do dia e temáticas
a selecionar e desenvolver;
 dinamizar e executar as atividades selecionadas;
 promover a divulgação das mesmas na intranet, site e
facebook do CHTMAD.

. SCI
. centros de gestão

. manual de acolhimento
(genérico) ao utente com divulgação em vídeo e no site
do CHTMAD

 elaborar manual de acolhimento ao utente com a informação mais genérica e publicar na intranet;
 produzir vídeo e publicar no site do CHTMAD, redes
sociais e televisores da consulta externa.

. SGQ
. SH
. SCI
. SGRH
. centros de gestão



(incluir direitos doentes oncológico e direitos das crianças hospitalizadas)
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medidas a 6 meses
medidas

ação

execução

. avaliar a criação de mais lugares de estacionamento
para grávidas e utentes com
mobilidade reduzida|incapacidade.

apesar do CHTMAD cumprir a legislação e tendo em consideração a dispersão das consultas, a distância dos parques de estacionamento bem como as acessibilidades às
mesmas, deve ponderar-se a criação de mais lugares de
estacionamento dedicados aos utentes com mobilidade
reduzida|incapacidade e grávidas.
 elaborar diagnóstico de situação nas unidades;
 avaliar;
 implementar;
 remarcar os lugares existentes de modo a serem mais
percetíveis aos utilizadores e rever a sinalética referente a
estes estacionamentos;
 avaliar a possibilidade de introduzir circulação de transportes públicos no interior da Unidade de Vila Real (via
pavilhão da Psiquiatria)

. serviço de operações hoteleiras (SOH)

. parabenizar colaboradores

 envio de mensagem para mail|telemóvel no dia de aniversário dos colaboradores.

. CA
. SGRH
. SGI

. incentivar o elogio às boas
praticas, cuidados prestados
e profissionais no CHTMAD

 adquirir e implementar o livro de elogio nas unidades do
CHTMAD.

. SH
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medidas a 12 meses
medidas

ação

execução

. manual de acolhimento do
colaborador

implementar uma estratégia para o acolhimento;
elaborar manual geral (cada área profissional elabora os
conteúdos específicos (e.g. enfermeiros, médicos, técnicos,
entre outros);
 planear a formação em sala;
 executar vídeo genérico sobre a instituição a publicar na
intranet;
 aplicar inquérito de satisfação ao fim de 2 meses de
integração;
 avaliar e introduzir melhorias;
 publicar o manual na intranet.

. SGQ
. SGRH
. centros de gestão
. SOH
. SH

. melhorar o acolhimento e
atendimento do utente dos
serviços de consulta externa
do CHTMAD

 melhorar a informação e os meios de divulgação do
agendamento de consultas (marcação e desmarcação|remarcação);
 implementar balcão único;
 melhorar e afixar informação sobre o local dos serviços e
alocar a cada serviço os assuntos a tratar;
 agilizar atendimento presencial e telefónico;
 criar agenda única de atos hospitalares;
 melhorar conteúdo da convocatória de consulta e exames
complementares com a localização precisa onde ocorrem
e requisitos específicos;
 avaliar estas dimensões em inquérito de satisfação dos
utentes;
 introduzir melhorias mediante resultados.

. SGI
. centro de gestão ambulatório

. diagnóstico de situação
sobre acessibilidades no
CHTMAD



realizar diagnóstico de situação nas unidades do
CHTMAD que inclua: serviços internamento, consulta externa, serviços de apoio e envolvência exterior (Avaliar|Planear ações corretivas|implementar);
 eliminar barreiras de vidro existentes nos postos de atendimento administrativo;
 rebaixar balções de atendimento para acessibilidade a
utentes com mobilidade reduzida|cadeira rodas;
 criar e implementar sinalética de acessibilidade;
 adaptar o site do CHTMAD tornando-o digitalmente
inclusivo, nomeadamente aos cidadãos iletrados, ou com
dificuldades na acuidade visual e auditiva.

. serviço de instalações e
equipamentos (SIE)
. SOH
. SH
. comissão para a humanização
. centros de gestão
. serviços

. implementar pulseiras triagem com código para daltónicos ColorAdd

 adquirir material de modo a permitir que os daltónicos
diferenciem as cores utilizadas no sistema de triagem de
Manchester;
 colocar cartaz (SU CHTMAD) informativo dos tempos de
referência, utilizando o código ColorAdd.

. centros de gestão
. SH
. SGI
. SCI
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medidas a 12 meses
medidas

ação

execução

. realizar formação sobre comunicação, atendimento e
reclamações

 capacitar os colaboradores sobre a importância das
técnicas de atendimento para a promoção da imagem da
organização;
 desenvolver comportamentos e atitudes que contribuem
para a perceção de um serviço eficaz e eficiente por parte
do utente;
 reconhecer a importância da relação com o utente;
 gerir adequadamente os conflitos e reclamações in loco
com o utente;
 avaliar a eficácia e impacto da formação nos serviços.

. SF
. centros de gestão
. serviços

. realizar formação sobre comunicação e más notícias

 empoderar os trabalhadores com competências de
comunicação eficazes como elemento chave na relação
profissionais de saúde|utentes;
 capacitar a comunicação para as más-noticias como
competência nuclear avançada e complexa exigida aos
profissionais de saúde;
 formar os profissionais no saber lidar com o stress e expetativas dos doentes e dos familiares, através da capacitação dos colaboradores sobre a importância da aquisição
de técnicas de transmissão e informação de más notícias;
 avaliar a eficácia e impacto da formação nos serviços.

. SF
. centros de gestão
. serviços

. realizar formação sobre gestão de conflitos

 proporcionar aos colaboradores conhecimentos e técnicas para gerir conflitos com clientes internos e externos;
 aprofundar o autoconhecimento;
 potencializar os processos de perceção sobre clientes
externos e internos através da comunicação, negociação,
liderança e relacionamento ético;
 avaliar a eficácia e impacto da formação nos serviços.

. SF
. centros de gestão
. serviços

. realizar formação de psicologia positiva na organização
e trabalho

 contribuir para potenciar o desempenho e o bem-estar
organizacional;
 melhorar a realização pessoal dos colaboradores e organizacional;
 dotar os colaboradores com conceitos e ferramentas da
psicologia positiva;
 integrar as emoções positivas para melhorar clima organizacional e aumento de produtividade;
 despertar o melhor de cada colaborador, tornando-o
mais forte, pessoal e profissionalmente;
 avaliar a eficácia e o impacto da formação nos serviços;
 criar uma consulta de psicologia/saúde mental de proximidade e fácil acesso dirigida aos colaboradores.

. SF
. medicina ocupacional

. realizar formação sobre ética
e deontologia



ética do cuidar;
modelos para a prática do cuidar;
 código deontológico das diferentes profissões;
 valores da profissão;
 consentimento informado;
 sigilo profissional;
 objeção de consciência;
 direitos e deveres dos utentes;
 dilemas éticos das equipas de prestação de cuidados;
 tomada de decisão;
 informação esclarecida dos utentes.

. SF
. direção clínica
. direção de enfermagem
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medidas a 12 meses
medidas

ação

execução

. realizar formação aos profissionais sobre a morte e luto

 adquirir e desenvolver competências em técnicas e terapêuticas de intervenção junto dos doentes e famílias;
 sensibilizar as equipas de prestação de cuidados para o
acompanhamento em final de vida de familiares|cuidadores|amigos.

. SF
. centros de gestão

. implementar sistema de
controlo de acessos mais
eficaz a visitas e visitantes

 rever o regulamento de visitas em função do controlo dos
acessos;
 divulgar o regulamento de visitas no site do CHTMAD e
na intranet;
 elaborar o regulamento de visitantes;
 elaborar o regulamento de acesso de delegados de informação médica|legislação;
 criar modelo de identificação que diferencie o acompanhante do utente dos restantes visitantes.

. SH
. SOH
. serviços

. avaliar periodicamente a satisfação dos utentes

 aplicar inquéritos de satisfação (e.g. avaliação dos utentes e colaboradores com o serviço de alimentação, atendimento na consulta, entre outros);
 avaliar os resultados;
 propor eventuais medidas de melhoria ao CA;
 colocar resultados na intranet.

. SGQ
. centros de gestão
. SH

. acompanhamento noturno
da parturiente no bloco de
partos e bloco cirúrgico



elaborar diagnóstico de situação;
avaliar resultados e introduzir melhorias;
 implementar;
 dar cumprimento ao convencionado na legislação;
 definir o circuito de acompanhamento no bloco cirúrgico;
 adquirir materiais necessários.

. centros de gestão
. SH

. projeto música no hospital

 introduzir momentos musicais no ambiente hospitalar, de
forma a amenizar a rotina, proporcionando momentos de
prazer e bem-estar, tornando os espaços e ambiente mais
humanos e acolhedores;
 celebrar protocolos com escolas, associações, academias, conservatórios de música e universidades para a
introdução de momentos musicais nas salas de espera do
CHTMAD.

. SH

. aumentar níveis de literacia
dos cuidadores e utentes que
frequentam o CHTMAD

 realizar vídeos e prospetos temáticos da responsabilidade dos serviços (e.g. prevenção de quedas, prevenção
de úlceras, hidratação, entre outros);
 rever conteúdos de folhetos informativos e redesenhá-los de forma a suavizar a mensagem, colocando o foco
do leitor em imagens alegres e positivas;
 exibir vídeos nas salas de espera de consulta, redes
sociais do CHTMAD e site CHTMAD;
 organizar eventos lúdicos na (e para a) comunidade,
com a firme intenção de induzir hábitos de vida saudáveis.

. centros de gestão
. serviços
. SGQ
. SCI

(o acompanhamento diurno|noturno)
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medidas a 12 meses
medidas

ação

execução

. melhorar e agilizar atendimento telefónico

 sensibilizar chefias e diretores de serviço para ao atendimento telefónico eficaz nos serviços;
 avaliar a eficácia e qualidade do serviço prestado pelo
call center;
 diagnosticar a necessidade de recursos humanos alocados ao serviço de call center para atendimento e encaminhamento das chamadas;
 monitorizar as chamadas;
 implementar melhorias.

. SCI
. SOH
. SGI
. centros de gestão

. iniciar no hospital de Chaves
o curso de preparação para o
parto e parentalidade

 preparar os pais|pessoa significativa para a gravidez e o
nascimento do bebé por parto eutócito;
 ensinar competências para cuidar o recém-nascido;
 promover e apoiar o aleitamento materno;
 ensinar cuidados pós-parto;
 preparar e operacionalizar visita pré-natal à maternidade,
sala de partos e puerpério;
 fidelizar as grávidas ao CHTMAD;
 elaborar o diagnóstico de necessidades de materiais de
apoio;
 adquirir materiais resultantes do diagnóstico.

. centro de gestão da mulher
e da criança
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medidas a 24 e 36 meses
medidas

ação

execução

. melhorar sinalética das
áreas e serviços

continuar a implementar e melhorar a sinalética;
avaliar se a sinalética é ajustada as necessidades e realidade do cidadão utilizador;
 melhorar a acessibilidade dos utentes.

. SCI

. combater o ruido nos serviços para os utentes e colaboradores

avaliar níveis de ruido nos serviços;
implementar medidas de acordo com os resultados;
 avaliar melhorias;
 promover uma utilização adequada de telemóveis para
utentes e profissionais;
 promover campanhas internas de promoção ao silêncio;
 executar vídeo de promoção do silêncio e divulgar na
intranet;
 utilizar o critério de “baixo ruido ou ausência de ruido”;
aquando da aquisição de material/ equipamentos, aplicando-se o mesmo aos prestadores de serviços.

. medicinal ocupacional
. SCI
. SGQ

. tornar espaços exteriores
agradáveis e acolhedores

utilizar street art nas paredes exteriores pavilhões;
recuperar áreas de jardim exteriores e interiores;
 recuperar vasos exteriores;
 recuperar e adequar floreiras das áreas comuns dos
serviços.

. SIE
. SOH
. SCI

. melhorar instalações dos
serviços para utentes e colaboradores

elaborar diagnóstico;
renovar enfermarias;
 renovar wcs das enfermarias e áreas comuns tornando-os
acessíveis;
 colocar chão antiderrapante;
 renovar áreas de trabalho e amenidades para os utentes
e trabalhadores;
 utilizar a cor com fim terapêutico;
 renovar e melhorar o vestiário geral, centralizar vestiários|cacifos;
 renovar salas de espera, dota-las de equipamentos
confortáveis e imagens da natureza ou com rostos dos
profissionais do CHTMAD;
 repensar, reorganizar e redesenhar salas de espera e
corredores;
 apostar na ergonomia aquando da aquisição dos materiais|equipamentos;
 renovar pintura de corredores de ligação aos pavilhões,
projetar|afixar imagens com mensagens estimulantes e
positivas;
 elaborar um manual de normas que parametrize as
intervenções em espaços (onde se defina a cor das
paredes, o tipo de material e cor a utilizar no chão, o tipo
de portas, a iluminária, entre outros).

. CA
. SIE
. SH
. SCI
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medidas a 24 e 36 meses
medidas

ação

. elaborar norma de relacionamento interpessoal e interprofissional



. promover exposições sobre
os hobbies dos trabalhadores






execução

melhorar comunicação e relação entre os profissionais;
realizar formação sobre riscos psicossociais no trabalho.

. SGQ
. SF

fotografia, pintura, escultura, trabalhos artesanais;
realizar workshops diversos.

. SCI
. SH
. medicina ocupacional

. proporcionar prática de exercício na organização

organizar caminhada semestral;
realizar parceria com a UTAD para protocolo de cooperação na área do desporto;
 elaborar outros protocolos com a “casa de pessoal “na
promoção e realização de atividades físicas.

. SCI
. SH
. medicina ocupacional

. reunião com membros da
comunidade

 reunir com periodicidade anual a fim de auscultar interlocutores da comunidade (voluntariado, associações de
doentes, autarquia, entre outros).

. CA
. comissão para a humanização
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