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SAÚDE

Em Portugal 
haverá 
quase 50 
mil pessoas 
acamadas a 
viver em casa

H
averá em Portugal quase 

50 mil pessoas acamadas 

a viver em casa. Nove anos 

depois de ter sido criada a 

Rede Nacional de Cuidados 

Continuados e Integrados, 

esta dá resposta a menos de 30% das 

necessidades. Mas, paradoxalmente, 

há zonas do país em que as equipas 

criadas para dar apoio domiciliário 

nestes casos estão a ser usadas a 

meio gás. Esta é uma das conclusões 

do Relatório de Primavera de 2015, 

documento em que o Observatório 

Português dos Sistemas de Saúde 

passa em revista alguns problemas 

da saúde no país.

O observatório centrou este ano 

as suas atenções nas questões do 

acesso à saúde, abordando, por 

exemplo, as necessidades decor-

rentes de uma população cada vez 

mais envelhecida, com crescentes 

situações de dependência.

O documento estima que haja no 

país 110.355 pessoas “dependentes 

no autocuidado” no domicílio, o que 

signifi ca que precisam de ajuda para 

actividades básicas, como alimenta-

rem-se, tomarem banho, vestirem-

se, usarem o sanitário, levantarem-

se da cama, transferirem-se entre a 

cama e uma cadeira. Destas, 48.454 

são pessoas “acamadas”, “uma esti-

mativa que peca por defeito”, realça 

o actual coordenador do observa-

tório, Manuel Lopes, o professor e 

investigador da Escola Superior de 

Enfermagem São João de Deus da 

Universidade de Évora.

O que o relatório diz é, apesar do 

esforço, a rede de cuidados conti-

nuados continua muito abaixo das 

necessidades e que existem, no pa-

ís, vários factores que perturbam 

“a equidade no acesso dos doentes 

acamados”. Há pessoas “com con-

dições de saúde semelhantes”, mas 

“uns são referenciados para a rede 

e outros não.”

Manuel Lopes sublinha ainda que 

a grande aposta da rede continuam 

a ser as unidades de internamento. 

As de longa duração e manutenção, 

por exemplo, estão quase lotadas 

(97%), quando as mais vantajosas 

seriam os cuidados domiciliários. 

Mas, paradoxalmente, esta é a úni-

ca valência na rede de cuidados 

continuados que está subaprovei-

tada, sendo “a mais barata”, e a 

que viria trazer mais bem-estar às 

pessoas, que respondem que gos-

tariam de fi car em casa o máximo 

de tempo se tivessem escolha. “No 

caso da região Centro, por exem-

plo, as equipas de Cuidados Conti-

nuados Integrados só estão usadas 

a 41% das suas capacidades (a taxa 

fi cam as sequelas e instala-se a de-

pendência”. O responsável refere 

que é entre o hospital e a espera por 

uma vaga na rede que se perdem 

oportunidades e pode fi car compro-

metida a qualidade de vida.

O Relatório de Primavera explica 

que, face à espera por uma vaga na 

rede, os hospitais podem tender “a 

empurrar” o doente para o domi-

cílio — na maioria dos casos, sem a 

assistência de que necessita”, para 

não terem de arcar com as despesas 

do prolongamento do seu interna-

mento.

“A insufi ciente assistência profi s-

sional proporcionada aos doentes 

e aos familiares cuidadores que fi -

cam fora da rede tem implicações 

no agravamento da condição de 

saúde do doente.” Os autores refe-

rem investigações feitas junto desta 

população em que 68% destas pes-

soas apresentavam sinais de rigidez 

Direito de acesso à saúde estatal “está 
ameaçado se não houver medidas para 
corrigir debilidades”, diz o Observatório 
Português dos Sistemas de Saúde

Catarina Gomes O Relatório 
de Primavera explica 
que, face à espera 
para uma vaga 
na rede, os hospitais 
podem tender 
“a empurrar” 
o doente para 
o domicílio

de ocupação a nível nacional era 

de 66%).

Manuel Lopes refere que existe 

“uma janela temporal para estas 

pessoas recuperarem a sua auto-

nomia após o internamento. Se não 

for feita uma intervenção a tempo, 
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articular, 26% sinais aparentes de 

desidratação, 22% sinais de altera-

ção do estado mental, 21% tiveram 

pelo menos um episódio de queda 

no último mês, 21% apresentavam 

condições de higiene defi cientes, 

19% compromisso da integridade 

da pele (como úlceras de pressão), 

e 10% compromisso respiratório.

Os familiares, sentindo-se mui-

tas vezes impotentes para lidar 

com este tipo de situações em casa 

e vendo-se sem apoio, acabam por 

deixar estas pessoas dependentes 

“circunscritas ao quarto, vendo-se 

assim deteriorar-se a sua condição 

de saúde.”

Passado um ano após a saída da 

troika de Portugal, o observatório — 

que é uma parceria entre a Escola 

Nacional de Saúde Pública da Uni-

versidade Nova de Lisboa, o Centro 

de Estudos e Investigação em Saúde 

da Universidade de Coimbra, Uni-

versidade de Évora, e a Faculdade 

de Farmácia da Universidade de Lis-

boa — dá ainda conta da diminuição 

das idas às urgências, assinalando 

“a coincidência temporal entre a 

ocorrência desta diminuição e o 

aumento das taxas moderadoras.” 

“Também no acesso às consultas 

constatámos uma diminuição cons-

tante do número de consultas nos 

Cuidados de Saúde Primários desde 

2008, num cenário em que o núme-

ro de consultas médicas per capita 

e por ano é muito inferior à média 

da OCDE”, lê-se.

À pergunta que dá título ao relató-

rio “Acesso aos cuidados de saúde. 

Um direito em risco?”, os autores 

respondem: “Os portugueses ainda 

têm acesso aos cuidados de saúde 

estatais, apesar de esse direito estar 

ameaçado se não forem accionadas 

medidas que corrijam muitas das 

debilidades encontradas.”

N
a área da saúde mental, 

a falta de dinheiro para o 

transporte é apontada por 

vários estudos referidos 

no Relatório de Primavera 

de 2015, da autoria do 

Observatório Português dos Sistemas 

de Saúde, como factor que explica 

muitas vezes a falta às consultas.

“Apesar de ter havido aumento 

das famílias abrangidas pela isen-

ção de taxas moderadoras, de 1,9 

milhões em 2006 para 2,8 milhões 

em 2013, a parte substantiva do 

problema parece estar a montante 

com a escassez ou inexistência de 

apoio para os transportes”, refere 

o documento.

Constata-se ainda “a incapacida-

de para comprar toda a medicação 

prescrita por razões económicas”. 

Os autores do documento referem, 

a este propósito, que em pessoas 

com problemas de saúde mental as 

idas às urgências têm muitas vezes 

na origem “a descontinuidade de 

toma de medicação, que ronda os 

50% nos casos de sintomatologia 

psicótica.”

O relatório aponta para “uma di-

minuição da comparticipação pelo 

Governo de medicamentos antipsi-

cóticos que deixou de ser de 100% 

para, nalguns casos, ser suportado 

pelo doente em 5% ou 10% do custo 

do tratamento. 

“Em Portugal verifi cou-se que o 

conjunto de medidas de contenção 

de custos que estavam em curso 

antes e depois de Outubro 2010” 

levou a uma diminuição do uso de 

antipsicóticos genéricos. Ou seja, 

“assumindo uma posologia diária 

de três comprimidos, as mudanças 

de políticas podem ter resultado em 

seis a 97 menos dias de tratamento 

entre 100.000 pessoas por mês em 

Portugal.”

O relatório lembra ainda que 

passaram cerca de seis anos des-

de o início do chamado processo 

de desinstitucionalização, que, na 

prática, se traduziu, no fecho de 

três hospitais psiquiátricos, o Mi-

guel Bombarda, o Centro Psiquiá-

Doentes psiquiátricos não vão 
às consultas por falta 
de dinheiro para o transporte

trico de Recuperação de Arnes e 

o Hospital do Lorvão. Em conse-

quência, houve “uma diminuição 

em 40% do número de doentes 

institucionalizados em hospitais 

psiquiátricos”.

O problema é que quase tudo o 

que estava previsto que aconteces-

se em simultâneo com a saída dos 

doentes fi cou no papel. “Houve um 

plano muito bem feito. Frequente-

mente temos planos muito bem fei-

tos”, ironiza Manuel Lopes, o inves-

tigador da Universidade de Évora 

que coordena o observatório.

A garantia da Coordenação Na-

cional para a Saúde Mental (2007) 

era a de que os hospitais psiquiá-

tricos não seriam encerrados sem 

que tivessem sido criadas institui-

ções de prestação de cuidados de 

saúde mental alternativas, sem que 

o orçamento alocado aos hospitais 

psiquiátricos fosse realocado a ser-

viços comunitários e, ainda, sem 

que o aumento do número de pro-

fi ssionais não médicos a trabalhar 

na área da saúde mental estivesse 

assegurado. Nada disso teve lugar. 

A Rede Nacional de Cuidados Con-

tinuados para a Saúde Mental está 

prevista desde 2010, mas ainda não 

existe.

O relatório dá conta de um re-

cente anúncio de um compromisso 

de cooperação entre o Governo e a 

Confederação Nacional das Institui-

ções de Solidariedade e as Mutuali-

dades, no qual se prevê a abertura 

de unidades pertencentes ao sec-

tor social, “tendo-se optado pela 

criação de camas em detrimento 

da criação de equipas, apesar de 

as primeiras serem manifestamen-

te mais caras e de imporem nova 

institucionalização. Também não 

é claro o critério que conduziu à 

decisão de abrir as unidades em 

Almeida e Ponte de Lima.”

ADRIANO MIRANDA

Catarina Gomes

Hospitais ignoram 
regras de segurança

A
s comissões da qualidade 
e segurança são 
obrigatórias, mas apenas 
seis hospitais, das 23 

unidades que responderam 
aos questionários enviados 
pelo Observatório, 
identificaram a sua existência, 
refere o Relatório de Primavera 
2015. Foram mandados para 
50 unidades. O relatório 
deste ano dedica um capítulo 
às questões da segurança 
do doente. E refere que os 
procedimentos de controlo 
de infecção foram referidos 
somente por cinco hospitais, 
“o que denota que as práticas 
seguras não estão a ser 
executadas pelos hospitais” 
do SNS. Embora os doentes 
devam ser informados sobre 
os riscos das intervenções 
médicas, antes de assinarem 
os consentimentos 
informados, o relatório 
conclui que estes “continuam 
a expressar um puro acto 
‘burocrático’ de recolha de 
assinatura, maioritariamente 
sob responsabilidade médica, 
sem os esclarecimentos 
devidos sobre a natureza da 
intervenção, consequências e 
riscos, o que parece significar 
que continua a ser gerido pelas 
organizações hospitalares 
não como um procedimento 
central da segurança do 
doente, mas como um mero 
acto administrativo.”

Perante as respostas dos 
hospitais, os autores do estudo 
notam que estas “indiciam 
que as questões inerentes 
à segurança do doente são 
geridas como procedimentos 
exigíveis externa e/ou 
internamente, e não como 
uma verdadeira cultura de 
segurança do doente.

Segundo o Eurobarómetro 
de 2014, os portugueses 
consideram provável que os 
doentes sejam lesados nos 
cuidados hospitalares (75% 
consideram provável e apenas 
21% consideram improvável; 
4% desconhecem), o que, 
dizem os autores, revela a fraca 
confiança dos portugueses na 
qualidade dos cuidados.

Apesar das 
necessidades, 
há zonas do 
país em que 
as equipas 
de apoio 
domiciliário 
estão a ser 
usadas a meio 
gás

Governo 
diminuiu a 
comparticipação 
de antipsicóticos, 
que deixou de ser  
de 100% nalguns 
casos
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Em Portugal há quase 
50 mil pessoas acamadas 
a viver em casa
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados cobre menos de 30% 
dos casos. Observatório dos Sistemas de Saúde diz que, face à espera por 
vaga, os hospitais podem tender “a empurrar” doentes para casa Destaque, 2/3


