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INTRODUÇÃO

 Com a elaboração deste documento pretendemos apresentar de forma sucinta o

Desempenho da Organização em 2020. Os resultados apresentados são a inferência

das intervenções mais relevantes de uma equipa multidisciplinar que no cumprimento

dos objetivos propostos e intervenções planeadas, desenvolveu um trabalho multi e

transdisciplinar intervindo na pessoa, família, comunidade em todas as abordagens e

de uma forma holística.

 O HSJD valoriza o direito de formular reclamações, sugestões e observações através

do seu sistema de gestão, num posicionamento de melhoria contínua e satisfação das

necessidades e expectativas da pessoa que serve.



INDICADORES ASSISTENCIAIS

SATISFAÇÃO POSITIVA

97%
Utentes

100%

Utentes 

Extra-internamento

99%

Famílias

99%

Utentes

INDICADORES ASSISTENCIAIS

82%
Taxa de Sucesso

99%
Dos Utentes com avaliação 

positiva na questão 

“respeito pelos seus 

direitos”

100%
Dos Utentes com avaliação 

positiva na questão 

“confidencialidade no exercício 

das intervenções”



INDICADORES ASSISTENCIAIS

99%
Dos Utentes com 

avaliação positiva na 

questão “qualidade das 

intervenções prestadas”

99%
Dos Utentes com avaliação 

positiva na questão 

“privacidade”

41%
De envolvimento dos utentes 

em atividades propostas

82%
De concretização dos 

planos individuais de 

intervenção

8,4
Valores de satisfação das 

expectativas

100%
De eficácia das medidas 

preventivas de abusos e maus 

tratos



1041

Consultas Externas

81,8%

Taxa de ocupação

RESULTADOS DE SATISFAÇÃO

204

Altas

221

Admissões



SUGESTÕES E ELOGIOS

Gostaria de realçar que 
o funcionamento da 

Unidade de 
Convalescença excedeu 
as minhas expectativas

Os contactos comigo 
foram estabelecidos, por 

parte da Unidade, 
fizeram-me sentir parte 
da equipa multidisciplinar 

em que cada um, de 
acordo o seu grau de 

intervenção, contribuía 
para o mesmo objetivo

Face aos resultados que a 
minha mãe me fez a 

apreciação é muito positiva. 
Foi bem acompanhada no 

trabalho de recuperação, foi 
sempre tratada com 

simpatia por todo o pessoal e 
por isso sentiu-se 

confortável.

Os resultados foram visíveis na 
capacidade de movimentação e 
autonomia que ela tem agora e 
que não possuía quando entrou. 

Nota muito positiva também para 
as refeições que ela também 

elogiou.

Os meus sinceros 
agradecimentos a todos os 

profissionais envolvidos, pela 
sua simpatia e qualidade dos 

serviços prestados



PROJETOS DE INOVAÇÃO E MELHORIA

 Espaço em casa eu (com)sigo

 Projeto “Quedas”

 Jardim Sensorial

 Projeto “Prevenção do Burnout e Promoção da Satisfação Laboral

 Projeto “Idosos em Movimento”

 Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos

 Feridas (Úlceras por pressão - UPP)

 Equipa Intra Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos



ÁREAS DE MELHORIA

 No decorrer de 2020 não foram registadas reclamações em livro, mas 15 surgiram dos questionários de satisfação aplicados aos utentes e cuidadores, 1 surgiu das reuniões

comunitárias, e uma recebida através de e-mail por parte de um Cuidador. O que perfaz um total de 16 reclamações com ficha de melhoria. Foram realizadas sugestões, das quais 54

resultaram dos questionários de satisfação dos Utentes (Extra-Internamento e Internamento) Cuidadores, Prestadores de Serviço e Colaboradores, destas decorreram 22 fichas de

melhoria que foram alvo do respectivo tratamento. Das reuniões de avaliação de serviços surgiram 12 que receberam resposta imediata. Todas as sugestões e reclamações foram

consideradas e tratadas de acordo com o Procedimento de Gestão de Sugestões e Reclamações (P_01_05). As áreas de melhoria identificadas, prendem-se fundamentalmente com as

áreas de instalações e serviços complementares e focalização no utente.
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