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REUNIÕES E CONGRESSOS

José Ferro reconhece difi culdades em «escoar» os doentes  
das unidades de AVC

Em Portugal foram criados alguns centros de reabilitação com internamento
para doentes com AVC, no âmbito da RNCCI. Mesmo assim, são «insufi cientes» 
para libertar as unidades que se ocupam desta patologia, admitiu o neurologista 
José Ferro, um dos especialistas convidados do 6.º Congresso Português do AVC

 
Manuel Morato

A inexistência de hospitais sufi cientes ou centros 
para reabilitação de longo curso para doentes com 
AVC e de protocolos de colaboração com unidades 
de ambulatório representa em Portugal um «gueto 
gigantesco», afi rmou, no Porto, José Ferro, director 
do Serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria 
(Centro Hospitalar Lisboa Norte), reconhecendo, por 
isso, difi culdades em «escoar» estes doentes. 

«Se se multiplicam as unidades de AVC de agudos, 
mas não se constituem unidades de cuidados continuados 
ou de reabilitação, grande parte dos ganhos em saúde 
vai, como é óbvio, perder-se a seguir», acrescentou 
o neurologista, que falava sobre «Critérios ESO para 
acreditação de unidades de AVC», mesa que fez parte 
do programa científi co do 6.º Congresso Português do 
AVC, realizado recentemente no Porto sob a direcção 
de Castro Lopes, também neurologista e presidente da 
respectiva sociedade científi ca. 

Ao «Tempo Medicina», José Ferro confi rmaria a 
carência de centros de reabilitação com internamento, 
admitindo que «nos últimos anos foram criados alguns 
dentro da Rede Nacional de Cuidados Continuados In-
tegrados [RNCCI], mas são claramente insufi cientes». 
Como agravante, o neurologista reconheceu ainda que, 
«com a nuclearização das famílias, há cada vez mais 
difi culdades para os agregados familiares manterem 
um doente em casa».

Acreditação
Já quanto à acreditação das unidades, José Ferro 

lembrou que a ESO (European Stroke Organization) 
produziu recentemente um documento sobre os critérios 
básicos e requisitos a que aquelas devem obedecer. 

De acordo com esses requisitos, a unidade de AVC 
tem que ser um sector «separado fi sicamente, ou uma 
unidade à parte, ou uma parte de uma enfermaria se-
parada», sendo que, segundo os critérios da ESO, deve 
ter, no mínimo, oito camas por cada 200 mil habitantes, 
partindo do princípio que em 200 mil habitantes há 300 
AVC/ano. Dessas oito camas, uma deve ser monitori-
zada. Para a certifi cação, a ESO propõe também que 
as unidades se componham de dois sectores ou duas 
subunidades: uma aguda, que tenha pelo menos quatro 
camas para uma estada breve, até às 24 a 72 horas, 
com monitores, e uma unidade pós-agudos, devendo 
esta ter, pelo menos, o mesmo número de camas que 
a unidade de agudos.

A acreditação, ainda segundo os critérios da ESO, 
implica desde o acesso à Neurocirurgia e Cirurgia Vascular 

até às garantias de «assegurar as funções vitais», a reabi-
litação do doente e a «existência de uma plataforma de 
investigação e ensino», entre muitos outros requisitos. 

Critérios já aprovados
Estes critérios, que em breve vão ser publicados numa 

conceituada revista de Neurologia, «vão servir como 
referência», ou seja, «as pessoas podem ou não querer 
a certifi cação, mas é muito natural que os reguladores 
comecem a olhar para as recomendações como critérios 
a que deve obedecer determinada unidade ou centro 
de AVC», alertou o também professor da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa. 

Embora a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) 
já tenha iniciado um processo para emitir algumas 
recomendações para Portugal nesta área, José Ferro 
reconhece que os critérios da ESO não são necessa-
riamente os mesmos. Ainda de acordo com o que foi 
aprovado pela organização internacional, na unidade 
de agudos a avaliação neurológica do doente deve 
ser feita por «um neurologista não internista», sendo 
medida a gravidade da situação de acordo com uma 
escala. A TAC, por exemplo, deve ser feita na pri-
meira meia hora após a admissão hospitalar, além de 
o processo implicar a existência de ultrassonografi a 
intra e extracraniana, tal como um protocolo com a 
Cardiologia e Neurorradiologia de outro centro, caso 
não exista na unidade. 

Ainda segundo as recomendações da ESO, os 
cuidados de enfermagem devem estar documentados 
(constam, nomeadamente, de uma avaliação para preve-
nir ou detectar precocemente complicações). Quanto à 
reabilitação e mobilização, «devem estar estabelecidos 
objectivos terapêuticos individualizados, segundo a 
situação e estado do doente».
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«Se se multiplicam as unidades de AVC de agudos, mas não se constituírem 
unidades de cuidados continuados ou de reabilitação, grande parte dos 
ganhos em saúde vai perder-se a seguir», alertou José Ferro

Reabilitação é
   «um gueto gigantesco» 
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