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ACES Douro Sul vence Prémio Healthcare
Excellence - Edição Covid-19
Lisboa, 22 de outubro de 2020 - O Prémio Healthcare Excellence – Edição
Especial Covid-19 foi atribuído ao Agrupamento de Centros de Saúde do
Douro Sul (ACES Douro Sul) pela criação da “APLar”, uma equipa
multidisciplinar de atuação preventiva em estruturas residenciais para idosos
(ERPI). Este ano, a iniciativa desenvolvida pela Associação Portuguesa de
Administradores Hospitalares (APAH), em parceria com a biofarmacêutica
AbbVie, distinguiu projetos desenvolvidos no âmbito de resposta à pandemia
de Covid-19.
A equipa multidisciplinar formada pelo ACES Douro Sul foi criada para
acompanhar os lares no contexto de pandemia, realizando visitas às

estruturas, identificando as não conformidades, avaliando as necessidades e
apresentando recomendações, com o intuito de reduzir o impacto da Covid19 nos utentes e profissionais de saúde. Desta equipa fazem parte médicos
especializados em Saúde Pública, enfermeiros especializados em saúde
comunitária, técnicos de saúde ambiental, entre outros profissionais.
No total, a “APLar” interveio em 36 lares de oito concelhos do distrito de
Viseu, envolvendo 1.169 profissionais, que prestam cuidados a cerca de 1.600
utentes. Nas muitas visitas realizadas, a equipa do ACES Douro Sul realizou
ainda formações teóricas e práticas em áreas tão diversas como:
procedimentos básicos de organização das estruturas, utilização de
equipamentos de proteção individual, cumprimento da etiqueta respiratória e
higienização dos espaços e equipamentos.
Aprimeira menção honrosa foi atribuída ao Centro Hospitalar Universitário de
São João (CHUSJ), que desenvolveu uma plataforma de monitorização, em
tempo real, das infeções por Covid-19 com caracterização pelas diferentes
áreas e previsão para sete dias de novas infeções, doentes internados e
óbitos. Este modelo preditivo tem permitido ao centro hospitalar ajustar os
planos de contingência em resposta direta à pandemia e traçar cenários sobre
a necessidade de recursos a alocar.
Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SMPS) foram distinguidos
com a segunda menção honrosa pelo projeto “Autoreport & Trace Covid-19”.
O projeto consiste emduas soluções integradas de um serviço totalmente
digital, que por um lado permite o registo dos sintomas por parte dos
cidadãos e, por outro, a vigilância e monitorização dos utentes
diagnosticados ou suspeitos de Covid-19. Esta ferramenta inteligente tem
servido de apoio à intervenção por parte do corpo clínico e das autoridades
de saúde. Desde abril, já se registaram no sistema mais de 1,5 milhões de
utentes, que foram monitorizados por cerca de 75 mil profissionais de saúde,
que recolheram mais de 2,8 milhões de vigilâncias por telefone.

“Esta é uma edição muito especial, num contexto muito diferente, mas que não se
poderia deixar de se realizar. Tal como nos anos anteriores, não poderíamos
deixar de premiar o que de melhor se faz em Portugal”, afirmou Alexandre
Lourenço, presidente da APAH, na reunião final do Prémio Healthcare
Excellence.
“Os oito projetos finalistas apresentados mostram como na adversidade surgem
as melhores ideias. Ideias que nasceram de uma situação de emergência, para dar
resposta à pandemia, mas que nos fazem também pensar, a médio e longo prazo,
no futuro da Saúde”, declarou Antonio Della Croce, diretor-geral da AbbVie em
Portugal.
A 7ª edição do Prémio Healthcare Excellence recebeu um total de 70
candidaturas. Entre os finalistas estiveram também projetos de outras
organizações de saúde: Hospital Garcia de Orta, Centro Hospitalar e
Psiquiátrico de Lisboa, Health Cluster Portugal, Sociedade Portuguesa de
Esclerose Múltipla e Hospital da Senhora da Oliveira.
Além da qualidade da apresentação final, a inovação e a replicabilidade em
outras instituições de saúde foram também critérios de avaliação. A decisão
ficou a cargo do júri presidido por Delfim Rodrigues, vice-presidente da
APAH, e que integrou Dulce Salzedas, jornalista da SIC, Ricardo Mestre, vogal
do da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e Ricardo Mexia,
presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP).

Sobre a AbbVie.

A AbbVie é uma companhia biofarmacêutica global, orientada para a
investigação e desenvolvimento, empenhada no desenvolvimento de
terapêuticas inovadoras avançadas que respondam a algumas das doenças
mais complexas e graves a nível mundial. A missão da companhia é fazer uso
da sua experiência, da dedicação dos seus colaboradores e da sua abordagem
única à inovação para melhorar de forma significativa a oferta terapêutica em
quatro áreas principais: imunologia, oncologia, virologia e neurociência. Os
colaboradores da AbbVie trabalham diariamente em mais de 75 países para
desenvolver soluções de saúde para pessoas em todo o mundo. Para mais
informações acerca da AbbVie, visite-nos em www.abbvie.pt. Siga a empresa
em @abbvie no Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram.
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