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editorial
Editorial

 comum afirmar-se que 

os Hospitais são das Éorganizações mais difí- 

ceis de gerir, não apenas por 

toda a componente econó- 

mica e financeira, mas também 

por toda uma dimensão interna e externa de elevados níveis de 

intervenção direta e indireta de pessoas, de organizações, de saberes, 

de poderes e com uma representação social por excelência, quer pelo 

produto, quer pelas pessoas que o geram e as pessoas que dele 

beneficiam.

A saúde das pessoas não é um produto transacionável, na medida em 

que é um bem de mérito, próprio de cada um, mesmo sabendo que se 

constrói a partir da promoção de estilos de vida saudáveis, prevenção e 

vigilância, quer individualmente, quer em sociedade.

Administrar Serviços de saúde é envolver-se na assunção de 

compromissos com os utentes, com os doentes e com os 

profissionais. É comprometer-se com uma missão de corresponder 

cabalmente às expectativas de acesso e de satisfação efectiva das 

necessidades evidenciadas.

Administrar Serviços de saúde é olhar mais além e ter numa visão o 

futuro que se antecipa na medida de uma evolução responsável que 

reflita a afetação eficiente de todos os recursos que forem 

disponibilizados, cumprindo metas e objectivos onde, de forma 

transparente, se encontra a satisfação dos utentes e a realização dos 

profissionais.

A plena satisfação dos utentes e a realização dos profissionais é o 

primeiro valor de saúde.

Dr. José Rianço Josué Presidente do C.A.| 
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Curso de Neuroavaliação na 
Doença Cerebrovascular

Dia Nacional do Doente com AVC

Via Verde AVC – “Dar à vida uma oportunidade”

P
ara assinalar o Dia 

Nacional do Doente 

com AVC, a Consul- 

ta de Doenças Cerebro-

Vasculares do Hospital de 

Santarém, em colaboração 

com a Sociedade Portu- 

guesa do Acidente Vascular 

Cerebral, realizou no pas- 

sado dia 29 de março, uma 

sessão educativa, com o 

intuito de sensibilizar a 

população para os sinais e 

sintomas de desenvolvimento do 

AVC e a importância dos hábitos 

de vida saudáveis na sua 

prevenção.

Durante o dia, na entrada principal 

do Hospital, decorreu uma ex- 

posição de cartazes e projeção 

de vídeos. Também foram distri- 

buídos folhetos informativos e 

alguns profissionais de saúde 

estiveram presentes para es- 

clarecer os utentes sobre a do- 

ença.

Decorreu no passado dia 13 de abril, na sala de formação na Liga dos 

Amigos do Hospital de Santarém, o Curso de Neuroavaliação na Doença 

Cerebrovascular, organizado pelo Enf.º Gonçalo Vital, Dr.ª Manuela Grego, 

Enf.ª Paula Lino e Enf.ª Sandra Marques, do grupo de trabalho Via Verde AVC, do Serviço de 

Urgência do Hospital de Santarém, com o apoio da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral e 

da VitalAire.

O programa “Anatomia do Sistema Nervoso, a Neuroavaliação 

e a aplicação da Escala National Institute of Health Stroke Scale 

(NIHSS)”, foi apresentado pelo Enf.º Ricardo Braga, da 

Unidade Cerebrovascular do Centro Hospitalar Lisboa Central.

É fundamental continuar a formar os profissionais de saúde e a 

incentivá-los à investigação permanente na área do AVC, dado 

que continua a ser uma das principais causas de morte em 

Portugal, contribuindo assim para o tratamento adequado e 

célere desta doença, dado que, como sublinham os espe- 

cialistas, “Tempo é cérebro”.

 grupo de trabalho da Via 

Verde AVC do Hospital Ode Santarém organizou, 

no passado dia 15 de março, a 

ação de formação - Via Verde 

AVC – “Dar à vida uma oportuni- 

dade”, que decorreu na Liga dos 

Amigos do Hospital de Santarém.

Esta formação, cujos prelectores 

foram os enfermeiros Gonçalo 

Vital e Ricardo Braga, com a 

colaboração da Dr.ª Cláudia 

Queiroga, consultora institucional 

da Angels Initiative, teve como 

objectivo a abordagem integrada 

na área da patologia cerebrovas- 

cular e a construção de compe- 

tências e atitudes adequadas à 

correta intervenção perante o 

doente com AVC. 

Texto FotosHelena Grais  Organização dos eventos



“Vamos Fintar a Doença” – uma ação de rastreio na 
Escola Básica Mem Ramires em Santarém

IN cluir - “26 histórias de banda desenhada”

s Técnicos Superiores 

d e  D i a g n ó s t i c o  e  OTerapêutica do Hospital 

Distrital de Santarém foram 

convidados a desenvolver uma 

ação de rastreio na Escola 

Básica Mem Ramires, enqua- 

drado na Semana da Saúde e 

com o mote “Vamos Fintar a 

Doença”.

O evento decorreu no passado 

dia 21 de Março, nas instalações 

da escola, tendo o período da 

manhã sido dedicado aos 

estudantes e o período da tarde a 

professores e outros pro- 

fissionais da escola. 

Estiveram presentes as áreas da 

Audiologia (rastreio auditivo), 

Patologia Clínica e Imuno-hemo- 

terapia (determinação de glicémia 

e grupo sanguíneo), Cardiopneu- 

mologia (realização de electrocar- 

diogramas e determinação de 

monóxido de carbono no ar exala- 

do), Fisioterapia (postura corporal  

correta em idade escolar) e 

Ortóptica (rastreio visual).

Esta actividade envolveu cerca de 

300 estudantes tendo como obje- 

tivo principal não só o diagnóstico 

precoce de algumas patologias, 

bem como a promoção da saúde 

e a prevenção da doença, dando 

a conhecer aos participantes 

alguns hábitos de vida saudáveis.

O balanço foi muito positivo para 

todos os intervenientes. Deseja- 

mos que iniciativas desta natu- 

reza continuem a ser realizadas 

pois há que apostar sobretudo na 

prevenção.

Texto Fotose  Cristina Reis

Texto FotosAna Castelo  Marta Bacelar

ealizou-se no dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro, a 

apresentação do livro INcluir –”26 histórias de banda Rdesenhada” elaborado no âmbito do projecto INcluir – “Ofi- 

cINas para todos e para cada um” do Departamento de Psiquiatria e 

Saúde Mental do Hospital Distrital de Santarém. O lançamento ocorreu 

âmbito do “Festival de Letras”, promovido pela Câmara Municipal de 

Santarém, na Casa do Campino, com a participação do Presidente do 

Conselho de Administração do Hospital, Dr. 

José Josué, a Diretora do DPSM, Dr.ª Paula 

Pinheiro, a Vereadora da Câmara Municipal, 

Dr.ª Inês Barroso, o Professor de Artes, 

João Maria Ferreira, o escritor scalabitano, 

Samuel Pimenta e a participante no Pro- 

jecto, Carla Marques.



Serviço de Imuno-hemoterapia renova  

certificação do Sistema de Gestão da Qualidade

 Serviço de Imuno-

hemoterapia (SIH), do OHospital Distrital de 

Santarém, (HDS), viu renovada a 

certificação do seu Sistema de 

Gestão da Qualidade (SGQ), 

alcançando com sucesso a 

transição para a nova versão ISO 

9001, a Norma NP EN ISO 

9001:2015, pela Associação 

Portuguesa de Certificação 

(APCER).

O SIH, vocacionado para a 

implementação de metodologias 

técnico-científicas de modo a 

assegurar a segurança e quali- 

dade do ato transfusional no HDS 

e intervir no diagnóstico e tera- 

pêutica de situações clínicas 

definidas como do âmbito da 

especialidade de Imuno-hemo- 

terapia, mantém um SGQ eficaz- 

mente implementado desde 

2010.

Desde a sua génese, o SGQ do 

SIH reuniu todas as condições 

necessárias para a renovação da 

certificação, atribuída por uma 

entidade externa, segundo a 

Norma até então em vigor, ISO 

9001:2008. Assim, o caminho de 

melhoria desenvolvido por este 

Serviço foi crescente e, ampla- 

mente, reconhecido. 

Com o aparecimento de uma 

nova versão da Norma ISO 9001, 

suplantando a versão até então 

em vigor, o SIH deparou-se com o 

desafio de transitar para o novo 

referencial, mais exigente, e man- 

tendo os níveis de qualidade que 

este Hospital, e a natureza da 

atividade do Serviço, impõem. Foi 

com o apoio da gestão de topo e 

a pro-atividade dos seus colabo- 

radores, que o SIH abraçou o 

desafio de dar continuidade à 

certificação segundo a nova 

Norma: analisou as alterações 

propostas, refletiu sobre o seu 

futuro, numa perspetiva de de- 

senvolvimento e melhoria, e 

estabeleceu um processo de 

transição que assegurasse a ro- 

bustez do sistema e a renovação 

da certificação. 

A nova versão da Norma ISO 

9001, publicada em setembro de 

2015, veio reafirmar, 28 anos após 

a 1ª edição, o seu papel enquanto 

referencial na gestão das organi- 

zações, num contexto de perma- 

nente mudança 

e de crescente 

g lobal ização, 

indo ao encon- 

tro das expetati- 

vas manifesta- 

das pelos seus uti- 

lizadores. Das várias mudan- 

ças que a Norma apresenta, 

salienta-se o pensamento 

baseado no risco ou na incer- 

teza do sucesso, que será a 

base das decisões da gestão, 

a ênfase na liderança e 

comprometimento da gestão 

de topo para assumir a 

responsabilidade da eficácia 

do SGQ, assim como será 

dada uma atenção maior ao 

controlo dos processos, 

produtos e serviços obtidos do 

exterior.

Com a certificação obtida 

segundo o novo referencial, o 

SIH procura conhecer as 

necessidades e expetativas 

das suas partes interessadas e 

fornecer-lhe, de modo siste- 

mático e consistente, produtos 

e serviços que vão ao seu 

encontro.

Texto FotoCarolina Serrano  António Calixto



Novo equipamento de TC financiado pelo Portugal2020

 Tomografia Compu- 

torizada (TC) é uma Amodalidade de imagem 

com crescente utilização em 

diagnóstico. Esta técnica tem 

tido considerável evolução 

tecnológica nos últimos anos, 

tendo-se verificado em Portugal 

na última década um cresci- 

mento no número de equipa- 

mentos e no número de exames 

realizados.

Neste contexto, o Serviço de 

Imagiologia dispõe, desde o 

início do ano, de mais um 

equipamento de TC, da marca 

Siemens, modelo Somatom 

Difinition AS plus, sistema de TC 

de 128 cortes adquiridos, com 64 

fileiras de detetores, que permite 

TC cardiaca: Reconstrução tridimensional 
para avaliação das artérias coronárias

Colonografia virtual: Software dedicado 
permite a navegação virtual no Cólon

Este equipamento permite a 

realização de exames mais 

diferenciados, designadamente 

a Colonografia Virtual, Coronario- 

grafia (este permitindo a visua- 

lização das artérias coronárias e 

análise funcional cardíaca), bem 

como a realização de exames 

inovadores, como sejam os es- 

tudos de perfusão de órgãos 

inteiros (corpo e cabeça).

Texto Fotos Isabel Sapeira Marta Bacelar

obter melhores resultados 

clínicos no âmbito da Radiologia, 

Neurorradiologia e Cardiologia.

Este equipamento integra 

tecnologias inovadoras, per- 

mitindo a realização dos exames 

com menor dose de radiação, 

com uma imagem de exce- 

cional qualidade e detalhe, 

respondendo ao mais elevado 

Imagens: Hugo Pacheco



padrão de exigência clínica. 

Permite ainda o máximo de 

conforto para o paciente durante 

a realização do exame, possibi- 

litando, assim, a simbiose perfei- 

ta entre o conhecimento médico 

em imagiologia e o equipamento 

de última geração.

No Serviço de Imagiologia existe 

ainda outro equipamento de TC, 

Siemens Multislice de 16 cortes, 

destinado essencialmente à rea- 

Aumento do número de exa- 

mes diferenciados;

Redução do tempo de 

espera para realização dos 

exames;

Incremento da celeridade na 

aquisição de imagem;

Garantia de um elevado 

desempenho na avaliação 

de processos dinâmicos car- 

diovasculares;

Eliminação da necessidade 

de realização de exames no 

exterior por avaria do equi- 

pamento existente.

Benefícios decorrentes da 

aquisição do novo 

equipamento de TC

lização de exames provenientes 

do Serviço de Urgência.

A instalação destes equipa- 

mentos insere-se num plano de 

investimento e modernização em 

tecnologia clínica que tem vindo a 

ser desenvolvido nos últimos 

anos no nosso Hospital.

De facto, o Hospital de Santarém 

foi o primeiro Hospital a nível 

nacional a disponibilizar aos seus 

utentes a possibilidade de realizar 

Mamografia com tecnologia To- 

mossíntese (mamografia tri- 

dimensional) e Mamografia 

Espectral de Contraste.

Este investimento, no total de 

633.579,15 , foi possível com o 

apoio financeiro dos fundos 

comunitários Portugal2020, 

tendo o Hospital suportado 

95.036,87  (15% do investimento 

total).

€

€

 TC financiado pelo



Projeto “SNS sem Papel”
 SPMS, do ponto de vista estratégico, 

coordena e supervisiona a implementa- Ação da Estratégia Nacional para o Ecos- 

sistema de Informação de Saúde 2020 (ENESIS 

2020), aprovada na Resolução do Conselho de 

Ministros nº. 62/2016, publicada no dia 19 de 

outubro 2016, em Diário da República.

Uma das linhas estratégicas previstas no 

âmbito da ENESIS 2020 é o “SNS sem Papel”, 

que tem por objetivo a gradual desmateria- 

lização e integração dos registos e processos 

no SNS até 2020. 

Esta estratégia não se fundamenta apenas em 

mudanças tecnológicas, mas também em mu- 

danças de processos, fluxos e recursos 

existentes.

A implementação do Projeto “SNS sem Papel” 

iniciou-se no HDS, no dia 9 de março de 2018. 

Compreendeu a análise do ponto de situação 

dos consumos de papel, a auditoria dos 

processos físicos nos Serviços de Interna- 

mento e o início da revisão dos procedimentos 

e circuitos existentes, com vista à sua desma- 

terialização.

Com o empenho e motivação de todos, 

estamos a contribuir para um SNS mais 

eficiente.

Desmaterialização e simplificação dos registos, 
atendendo à segurança da informação e ao bem-estar do 
utente;

Diminuição do desperdício, evitando a duplicação de 
registos clínicos; 

Redução de custos com papel (transcrição, digitalização, 
arquivo e storage, redução de tarefas administrativas);

Realocação de recursos humanos às tarefas “digitais”;

Redução de custos com transportes de utentes com uso 
da Telemedicina;

Redução de erros médicos;

Redução de custos com recolha de dados; 

Aumento da eficiência das equipas; 

Otimização da Capacidade Instalada do SNS;

Aumento da Transparência dos Processos; 

Redução da complexidade de processos e fluxos de 
informação.

Objetivos do Projeto SNS sem Papel:

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Agradecimento
Venho por este meio demonstrar 

o meu agradecimento à equipa 

de enfermagem que me deu o 

maior apoio e dedicação aquan- 

do da minha preparação para o 

parto no passado dia 8 de feve- 

reiro.

Não posso deixar de destacar os 

dois seres humanos que fizeram 

a diferença no dia em que dei 

entrada no piso 3 para ter o meu 

segundo filho. Foram 12 horas de 

cansaço e um mis to  de 

emoções. Mas o turno das 17 

horas ia fazer toda a diferença. Eis 

que me aparecem 2 anjos, a 

enfermeira Isabel e o enfermeiro 

Nuno que logo me contagiaram 

com a boa disposição e 

positivismo. Logo se prontifi- 

caram a colocar uma música 

relaxante (era isso mesmo que eu 

pedia desde o início do trabalho 

de parto), depois apresentaram-  

-me a bola de Pilates que em 

muito contribuiu para acelerar o 

processo. Fiquei muito feliz por 

perceber que há evolução no 

método, mas para isso também é 

necessário ter a mente aberta e 

estar predisposto para a evo- 

lução. Como eu gostava que o 

parto tivesse sido feito por eles, 

mas o Salvador teimou em nascer 

no dia 9 às 4h11m. Graças ao 

trabalho daqueles dois anjos, a 

equipa seguinte só teve de dar as 

boas vindas ao meu amor. 

Agradeço desde já também à 

equipa da enfermeira Guadalupe 

e do enfermeiro Iuri.

Espero sinceramente que o HDS 

não olhe só para os números e dê 

o devido valor às pessoas, 

porque elas o merecem.

O meu bem haja.

01-03-2018

Joana Bernardo

Texto Imagem Jorge Martins  Marta Bacelare  António Calixto



1 Enfermeira em Funções de Chefia no Serviço de Medicina IV – Homens, Mestre e Especialista em 

  Enfermagem Médico-cirúrgica e Pós-Graduada em Gestão de Unidades de Saúde
2 
Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação e Pós-Graduada em Cuidados Paliativos

³ Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação
4 
Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação, Pós-Graduada em Cuidados Paliativos e Acupuntura 

INTRODUÇÃO  

De acordo com o Programa 

Nacional de Prevenção e Contro- 

lo das Doenças Cardiovascu- 

lares (2015) o Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) é uma das princi- 

pais causas de incapacidade 

funcional e, como tal, deve ser 

encarado como um dos maiores 

problemas de saúde pública, 

pois acarreta repercussões 

negativas para a pessoa, para a 

sociedade e para o sistema na- 

cional de saúde. Nesta pers- 

petiva surge a reabilitação, 

enquanto especialidade, abran- 

gendo um conjunto de conheci- 

mentos e procedimentos especí- 

ficos, que objetivam ajudar as 

pessoas com doenças agudas 

ou crónicas a melhorarem a sua 

função e a promoverem a sua a 

independência. Para que o obje- 

tivo seja atingível, a intervenção 

do enfermeiro de reabilitação visa 

desenvolver intervenções tera- 

pêuticas que permitam melhorar 

as funções residuais, manter ou 

recuperar a independência nas 

atividades de vida e minimizar o 

impacto das incapacidades 

instaladas, mobilizando técnicas 

especificas da reabilitação e edu- 

cando as pessoas no planea- 

mento da alta, na continuidade 

dos cuidados, na sua reintegra- 

Serviço de Medicina IV - Homens do Hospital Distrital de Santarém, EPE

Avaliação dos Ganhos em 

Saúde utilizando a Escala 

de Barthel Modificada

Intervenção da Enfermagem 

de Reabilitação nas pessoas 

em situação de AVC

2  Sílvia Mª Cordeiro Costa Fragoso¹; Tânia Filipa Lisboa Pereira ;Mª Fátima Godinho 
4 3

de Matos³; Joana Filipa Silvestre Vitorino ; Ana Isabel Melro de Carvalho .

RESUMO

A perda de autonomia, associada ao AVC, exige à pessoa uma resposta adaptativa à sua nova condição, 

contudo pode não a conseguir desencadear sozinha necessitando da intervenção do enfermeiro 

especialista em enfermagem de reabilitação, que tem como principal objetivo ajudar a pessoa a alcançar o 

funcionamento ideal em interação com o meio ambiente. 

Objetivo: Avaliar a evolução funcional das pessoas em situação de AVC, internadas no Serviço de Medicina 

IV Homens, do Hospital Distrital de Santarém, mediante a intervenção do enfermeiro de reabilitação. 

Método: Estudo retrospetivo realizado às pessoas com o diagnóstico de AVC internadas no Serviço de 

Medicina IV Homens, no período compreendido entre 1 de setembro e 31 de dezembro de 2017. 

Resultados: As pessoas cuidadas pelos enfermeiros de reabilitação apresentaram evolução positiva no 

grau de dependência na realização do Auto cuidado, dando cumprimento ao objetivo definido pela equipa 

de enfermagem de reabilitação. 

Palavras-chave: Enfermagem de Reabilitação, AVC, Auto cuidado, Funcionalidade



ção na família e na comunidade, 

proporcionando assim o direito à 

dignidade e à qualidade de vida. 

(Regulamento nº 125/2011) 

Exercendo funções num Serviço 

de Medicina todos os dias 

cuidamos de pessoas que apre- 

sentam a sua condição de saúde 

afetada por várias patologias que 

condicionam a sua autonomia e 

qualidade de vida por um perío- 

do de tempo, mais ou menos, 

prolongado. No nosso contexto 

as doenças cerebrovasculares 

são as que mais sequelas funcio- 

nais apresentam. 

Esta temática vem sendo alvo de 

interesse e área de atuação 

desde 2012, com a elaboração 

de um projeto com o objetivo de 

estruturar a intervenção do enfer- 

meiro de reabilitação com a 

pessoa em situação de AVC e sua 

família, de forma a capacitar a 

díade para o máximo de inde- 

pendência alcançável. Perante 

esta realidade, sentiu-se necessi- 

dade de avaliar a evolução 

funcional da pessoa em situação 

de AVC com a intervenção da 

enfermagem de reabilitação.

Para a sua realização foram sele- 

cionadas as pessoas internadas 

no Serviço de Medicina IV - Ho- 

mens, no período de 1 de setem- 

bro a 31 de dezembro de 2017, 

que reúnam os seguintes critérios 

de inclusão:

- Diagnóstico de AVC, 

- Intervenção da enfermagem de 

reabilitação,

- Avaliação da Escala Modificada 

de Barthel no momento da 

admissão e da alta.

Conforme os critérios acima re- 

feridos, foram englobadas no 

estudo 19 pessoas e excluídas 5, 

de um total de 24.

A colheita dos dados foi efetivada 

na 3ª semana de fevereiro de 

METODOLOGIA

2018, englobando os seguintes 

itens: a dependência da pessoa 

no momento da admissão e no 

momento da alta, a idade, a 

proveniência, a etiologia do AVC, 

a duração do internamento e o 

destino após alta. Os dados 

recolhidos foram transcritos e 

organizados informaticamente 

em folha Microsoft Office Excel 

2007. O acesso aos dados das 

pessoas requereu inicialmente 

um pedido formal ao Conselho de 

Administração, no sentido de au- 

torizar a sua colheita no SClínico e 

com o compromisso de cumprir 

todos os princípios éticos e deon- 

tológicos, não comprometendo o 

normal funcionamento do exercí- 

cio profissional.

Quanto ao tratamento dos dados 

recorremos à análise descritiva 

simples, pretendendo analisar as 

frequências absolutas e relativas 

observadas nos dados obtidos. A 

este respeito importa esclarecer 

que o grau de dependência irá 

permitir avaliar a evolução funcio- 

nal da pessoa desde a admissão 

até à alta traduzindo assim os 

ganhos em saúde.

Caracterização da população 

em função do género: 

O género é uma das caracterís- 

ticas que emerge da população 

em estudo uma vez que todas as 

pessoas incluídas são do género 

masculino (100%). Consideramos 

este aspeto relevante pois tal 

como refere Menoita (2012), a 

incidência do AVC é 1,3 vezes 

mais frequentes nos homens do 

que nas mulheres, pois o sexo 

feminino durante a idade fértil 

encontra-se protegido contra a 

doença aterosclerótica, devido 

ao efeito protetor dos estrogé- 

nios. Santos (2010) afirma que 

estudos demonstram que a ca- 
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pacidade de recuperação em 

situação de AVC não se encontra 

relacionada com o género.

Caracterização da população 

em função da idade:

Os efeitos cumulativos do enve- 

lhecimento no sistema cardio- 

vascular definem a idade como 

principal factor de risco para a 

ocorrência de AVC. A idade 

condiciona o prognóstico do 

AVC, diminuindo a capacidade de 

adaptação funcional cerebral nas 

pessoas idosas, sendo a 

reabilitação funcional dificultada 

(Menoita, 2012). 

Constatámos que a faixa etária 

mais acometida pelo AVC situa-

se entre os 61 e 70 anos, que 

corresponde a uma percentagem 

de 42,1%, sendo que a incidência 

de AVC é superior após os 70 

anos quando comparativamente 

com as faixas etárias de 40 a 60 

anos.

Tal realidade é corroborada por 

Martins (2006) ao referir que três 

quartos dos novos acontecimen- 

tos de AVC surgem em indivíduos 

com 65 aos ou mais, sendo que a 

idade mais frequente para a 

ocorrência de AVC é entre os 65 e 

85 anos. Ferro e Pimentel (2006) 

referem ainda que apesar de 

existirem casos de AVC em adul- 

tos jovens e até em crianças, a 

maior prevalência desta patologia 

é após os 50 anos, o que se rela- 

ciona com os efeitos cumulativos 

do envelhecimento no sistema 

cardiovascular.

A pessoa com idade superior a 65 

anos e com AVC apresenta as 

suas capacidades funcionais 

diminuídas e um grau de depen- 

dência superior, o que influencia- 

rá determinantemente o potencial 

de reabil i tação da pessoa 

cuidada (Andrade, 2009).

Desta forma, reabilitar pessoas 

idosas, como acontece na nossa 



realidade, revela-se um desafio 

ainda maior e os resultados obti- 

dos poderão passar por evitar 

complicações e reduzir a inci- 

dência da deterioração funcional 

se não se conseguir aumentar o 

nível de independência. 

Caracterização da população 

em função da duração do 

internamento: 

A média da duração de interna- 

mento é de 8,4 dias. Relativa- 

mente à demora média de 

internamento das pessoas em 

situação de AVC, apenas encon- 

tramos informação referente à 

pessoa com o diagnóstico de 

AVC isquémico e aí o tempo de 

internamento varia entre 7,05 e 

14,6 dias (Cunha, 2014). 

Dada a brevidade do período de 

internamento compreende-se 

que o plano de reabilitação deve 

ser iniciado o mais precoce- 

mente possível.

Caracterização da população 

em função do diagnóstico: 

As classificações tipológicas do 

AVC não são unanimes, mas 

maioritariamente baseiam-se em 

critérios etiológicos (Menoita, 

2012).

Da análise do gráfico inferimos 

que o AVC isquémico é o dia- 

gnóstico que prevalece, com 

uma percentagem de 52.6% (N= 

10), sendo que o AVC hemorrá- 

gico representa 5.3 % (N=1).

Já em 2001, Leal refere que os 

episódios de AVC isquémico 

representam 85% das situações 

de AVC.

O facto de haver duas 

pessoas (10,5%) com o 

diagnóstico de AIT tem 

influência direta nos resulta- 

dos do estudo, pois por 

definição os sinais neuro- 

lógicos estão presentes 

durante um curto período de 

tempo, sendo a recupera- 

ção completa no máximo em 

24 horas, assim estas pes- 

soas com o diagnóstico de 

AIT passadas as 24 horas 

voltaram ao seu estado prévio de 

independência.

Da análise realizada até ao mo- 

mento sabemos que cuidamos 

de uma população idosa que vê o 

seu potencial de reconstrução de 

autonomia diminuído, mas simul- 

taneamente o facto de predo- 

minantemente apresentarem AVC 

isquémico é preponderante para 

que a reabilitação cumpra os 

objetivos previamente definidos 

para a maximização da indepen- 

dência e optimização das capaci- 

dades remanescentes.

Caracterização da população 

em função da proveniência: 

As pessoas em situação de AVC 

analisadas chegaram ao Serviço 

de Medicina IV - Homens, prove- 

nientes do Serviço de Urgência 

(N= 16), através da ativação da 

Via Verde AVC foram enviadas 

para o Hospital de S. José e 

posteriormente regressam ao 

hospital de origem (N=2) ou 

transferidas do Hospital de Torres 

Novas para o Hospital da área de 

residência (N=1).

Para as pessoas provenientes 

diretamente do Serviço de Urgên- 

cia, o processo de reabilitação 

inicia-se quando as mesmas che- 

gam ao serviço de internamento. 

Caracterização da população 

em função da evolução do 

grau de dependência na 

admissão e na alta:

Da análise do gráfico constata- 

mos que na admissão as pesso- 

as cuidadas apresentam maiori- 

tariamente dependência total. No 

momento da alta esse grau de 

dependência está diminuído, 

refletindo-se numa dependência 

moderada, leve ou sendo total- 

mente independentes. 

Assim, verifica-se que numa ava- 

liação geral, as pessoas cuidadas 

pelos enfermeiros de reabilitação 

tiveram evolução positiva no grau 

de dependência na realização do 

Auto cuidado, assegurando 

assim o cumprimento dos objeti- 

vos definidos pela equipa de 

enfermagem de reabilitação, 

melhorando as funções residuais, 

mantendo ou recuperando algum 

nível de independência no Auto 

cuidado e minimizando o impacto 

das incapacidades instaladas.

Os itens dependência modera- 

da, dependência leve e total- 

mente independente apresen- 

tam maior prevalência no mo- 

mento da alta comparativamente 

com a admissão, o que significa 

que através da intervenção do 

enfermeiro de reabilitação, as 

pessoas com dependência total 

e severa no momento da admis- 

são passam a enquadrar-se 

maioritariamente nas categorias 

supra citadas, tornando-se mais 
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autónomas na realização do Auto 

cuidado.

Caracterização da população 

em função do destino após 

alta: 

No momento da alta as pessoas 

foram referenciadas para a 

Consulta Externa (N=10) ou para 

o Centro de Saúde (N=9). 

A referenciação para a Consulta 

Externa permite uma continui- 

dade de cuidados a nível da 

nossa Instituição. Já a referencia- 

ção das pessoas para o Centro 

de Saúde e com os dados dispo- 

níveis não nos permite inferir se a 

pessoa regressa ao domicílio, 

Instituição ou Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integra- 

dos, permitindo apenas perce- 

ber que as pessoas são referen- 

ciadas para o seu médico de 

família, no sentido de manter a 

continuidade de cuidados na 

comunidade.

Perspetiva-se que o projeto em 

prática no serviço continue em 

constante evolução tendo em 

vista a melhoria contínua da 

qualidade dos cuidados e, para 

isso, a equipa propõe as seguin- 

tes sugestões:

Uniformizar os registos informáti- 

cos no que concerne aos itens a 

avaliar e aos momentos de avalia- 

ção dos mesmos, que será uma 

mais-valia na implementação do 

projeto “Reabilitar para viver com 

qualidade” a ser implementado 

no âmbito dos Padrões de Quali- 

IMPLICAÇÕES PARA A 

PRÁTICA, FORMAÇÃO E 

INVESTIGAÇÃO

dade. 

Elaborar bases de dados mais 

completas, com informações, da- 

dos específicos e pertinentes no 

sentido de analisar com mais 

clareza a evolução funcional das 

pessoas cuidadas.

Após implementação e consoli- 

dação do projeto “Reabilitar para 

viver com qualidade”, que atual- 

mente está na fase de conclusão 

da sua reformulação para o âm- 

bito dos Padrões de Qualidade 

acompanhado e monitorizado 

pela equipa responsável pelos 

Projetos dos Padrões de Qualida- 

de da nossa Instituição, pretende- 

mos realizar outro estudo mais 

completo e específico que possa 

dar uma visibilidade mais efetiva 

dos Ganhos em Saúde com a 

intervenção da Enfermagem de 

Reabilitação nos Serviços de 

Medicina. 

Perspetiva-se a implementação 

do mesmo projeto “Reabilitar para 

viver com qualidade”, após sua 

consolidação no nosso serviço, 

também nos outros serviços de 

medicina conforme indicação da 

equipa responsável pelos Proje- 

tos dos Padrões de Qualidade da 

instituição.  

Igualmente é nosso desejo que 

este estudo favoreça e sensibilize 

os profissionais de saúde para a 

importância da avaliação das prá- 

ticas no contexto e a relevância da 

intervenção dos Enfermeiros Es- 

pecialistas nas suas áreas de in- 

tervenção, norteados para a efi- 

cácia, melhoria, e segurança no 

atendimento das pessoas do 

nosso serviço bem como da nos- 

sa instituição. 

Acresce que a formação em servi- 

ço é uma realidade que valoriza- 

mos e que pretendemos aplicar 

na fase de implementação e 

consolidação do projeto.

Procuramos apresentar os resul- 

tados mais relevantes de acordo 

com o objetivo de estudo: “Avaliar 

qual a evolução funcional das 

pessoas em situação de AVC, 

internadas no Serviço de Medici- 

na IV – Homens, com avaliação 

do grau de dependência no 

momento da admissão e da alta, 

através da Escala Modificada de 

Barthel”. Assim, evidenciamos os 

seguintes resultados:

 - O enfermeiro de reabilitação 

desempenha um papel funda- 

mental no cuidado à pessoa em 

situação de AVC, pois este 

profissional tem aptidões para 

desenvolver tarefas essenciais 

para a recuperação e o restabele- 

cimento da qualidade de vida. 

- No que concerne à evolução 

funcional das pessoas cuidadas, 

verificamos uma melhoria desde 

o momento da admissão até à 

alta. 

- A conquista de autonomia no 

Auto cuidado representa ganhos 

em saúde consideráveis quer 

durante o internamento, quer no 

momento de regresso a casa. Os 

dados obtidos permitem-nos vali- 

dar que existe um impacto positi- 

vo nos cuidados especializados 

de Enfermagem de Reabilitação 

no grau de dependência das 

pessoas, utilizando a Escala 

Modificada de Barthel no momen- 

to da admissão e na data da alta.

REFLEXÃO FINAL
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