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Falta referenciação pós-AVC para a RNCCI

Unidades de convalescença
com «menor taxa de ocupação»

As unidades de convalescença são o «primeiro
degrau» de acesso à Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados (RNCCI), porém, esta é a
tipologia que apresenta «menor taxa de ocupação».
A situação foi revelada por Inês Guerreiro, segundo
a qual, em 2006, 90% das pessoas que sofreram um
AVC «tiveram alta para casa».

No âmbito da conferência que proferiu  no 2.º
Congresso Português do AVC, realizado entre os
dias 24 e 26 de Janeiro, em Cascais, a coordenadora
da Unidade de Missão para os Cuidados Continua-
dos Integrados (UMCCI), Inês Guerreiro, preferiu
remeter para a assistência as explicações sobre a
baixa referenciação para as unidades de convales-
cença. Mas foi deixando alertas, dizendo mesmo que
«há uma cultura instalada que é preciso mudar».
«Precisamos da colaboração de todos. Não conse-
guiremos funcionar bem se os outros níveis de cui-
dados não funcionarem bem», sublinhou ainda.

Recorrendo a dados do antigo Instituto de Ges-
tão Informática e Financeira da Saúde (IGIF), Inês

Guerreiro lembrou que, em
2006, as perturbações cere-
brovasculares específicas fo-
ram a «primeira causa do
número de dias de interna-
mentos nos hospitais», mas
cerca de 90% dos casos «ti-
veram alta para casa». Tal
acontece apesar de estes
doentes ainda carecerem de
inúmeros cuidados. Segun-
do a dirigente da UMCCI,
38% dos casos que ingres-
sam na rede correspondem a
acidentes vasculares cere-
brais. Entre os motivos apon-
tados para a referenciação,
49% prendem-se com depen-
dência de terceiros nas acti-
vidades de vida diária, 46% requerem continuidade
de cuidados e 38% carecem de vigilância em trata-
mentos complexos. Além disso, 33% apontam no
sentido de haver necessidade de ensinar o doente
ou os cuidadores a lidar com aspectos da patologia.
Para Inês Guerreiro, este é um aspecto importante,
pois «se a família não sabe cuidar, vai voltar a pôr
o doente no hospital».

Pós-AVC centrado nas famílias
Até ao momento, a RNCCI dispõe apenas de uma

unidade de convalescença dedicada em exclusivo ao
AVC, localizada no Hospital de Évora. A funcionar
desde final de Outubro, esta é ainda uma «experiên-
cia-piloto», pelo que Inês Guerreiro não apresentou
os resultados dos primeiros meses de actividade.
Ainda assim, sublinhou a «necessidade de se promo-
ver uma abordagem organizada» e uma «interacção
efectiva entre todas as agências e serviços» para

melhor organizar a resposta na convalescença em
caso de acidente vascular cerebral. O objectivo é
contrariar a situação actual em que o pós-AVC «está
normalmente centrado na capacidade que as famílias
têm de deambular com os doentes em ambulâncias».
A este propósito, Inês Guerreiro lançou uma «provo-
cação» à assistência: «Quando me dizem que as
famílias abandonam os doentes nos hospitais, eu
digo que se as famílias o fizessem, já os hospitais
tinham claudicado!»

A terminar, a responsável apresentou as conclu-
sões de um estudo efectuado pelo Instituto Superior
de Ciências do Trabalho e da Empresa, que apontam
para a «satisfação global dos doentes na RNCCI».
Com efeito, o atendimento prestado na RNCCI é
«bom» para 71% dos doentes inquiridos e «muito
bom» para 25%.
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«Dados animadores»

Seabra-Gomes faz anúncio no 2.º Congresso Português do AVC

Vias verdes intra-hospitalares vão avançar
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A Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares (CNDCV) vai dar início a
uma nova fase na sua actividade. O anúncio foi feito pelo próprio coordenador nacional,
Ricardo Seabra-Gomes, na sessão de abertura do 2.º Congresso Português do AVC, que
decorreu em Cascais no passado dia 24 de Janeiro.

Segundo o dirigente da CNDCV, uma acção considerada «fundamental» na fase que se
segue diz respeito às vias verdes intra-hospitalares para o AVC. «Hoje é possível, através
dos sistemas informáticos existentes, saber quanto tempo demora o doente que se dirige
às Urgências pelos seus próprios meios, entre o registo administrativo e a realização do
TAC», afiançou Ricardo Seabra-Gomes, admitindo à assistência: «Não ficamos espantados
se nos melhores hospitais do País esse tempo for superior a quatro horas.»

Perante este quadro, o coordenador da CNDCV reconhece que «há muito trabalho a fazer»
no que diz respeito às vias verdes e à reorganização interna das instituições hospitalares, uma
tarefa que considera não caber somente ao Ministério da Saúde, mas também aos «médicos
que integram esses hospitais». A CNDCV está igualmente apostada em suprir «a principal
lacuna» respeitante à prevenção dos acidentes vasculares cerebrais, que é a formação dos
médicos de família. «Não há formação suficiente na Medicina Geral e Familiar para que se

transmitam todas as medidas de prevenção, de modo a que não se chegue a esse episódio
que por vezes pode ser final», explicou Ricardo Seabra-Gomes.

Estes projectos surgem após a concretização dos objectivos que a CNDCV tinha
preconizado para a primeira fase da sua actuação, nomeadamente a organização do
transporte dos doentes, das unidades que recebem esses mesmos doentes e as
recomendações para a terapêutica a utilizar nestes casos, «de modo a que a linguagem
que os médicos falassem fosse, de alguma forma, semelhante», frisou o coordenador
nacional. Medidas que culminaram com a campanha, dirigida à população, de alerta
para a sintomatologia do AVC e do enfarte agudo do miocárdio.

O cardiologista lembrou que o mais importante é que «o doente seja bem tratado»
e, para tal, é imperativo que este «chegue atempadamente às unidades que existem».
Nesta matéria, Ricardo Seabra-Gomes lembrou que está prevista para 2008 a abertura
de mais unidades especializadas no acompanhamento destes doentes, quatro a abrir
na região Centro, duas na região de Lisboa e Vale do Tejo e mais duas no Alentejo.
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Os «dados animadores» estendem-se às admissões na própria
RNCCI. Segundo Inês Guerreiro, até esta altura foram admitidos
6360 doentes na rede (eram 1761 em Abril de 2007), dos quais 3097
nas unidades de convalescença (eram 903 em Abril). Todavia, a
coordenadora garante que «há ainda um grande potencial para ser
usado».
Outro dos indicadores positivos apontados relaciona-se com a
referenciação, já que os hospitais, que em Abril de 2007 eram
responsáveis por 80% dos encaminhamentos para a rede, «baixa-
ram para 50%, tendo os centros de saúde aumentado para 30%».
Pragmática, Inês Guerreiro concluiu: «O sistema está a funcionar e
como sozinha a rede não vai a lado nenhum, é bom que todo o SNS
se articule e se potencie em todos os sentidos, até financeiramente.»

As unidades de convalescença da RNCCI, vocacionadas para o tratamento de doentes com patologias
como o AVC, são as que possuem a mais baixa taxa de ocupação de toda a rede, sublinhou Inês Guerreiro
no 2.º Congresso Português do AVC
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