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Recomendação    

 

Escolha não atrasar a alta de um doente que reúne todos os critérios clínicos de transferência do Serviço 

de Medicina Intensiva (SMI) para a enfermaria. 

Justificação  

 

Uma gestão eficiente implica evitar o “no-value” e o “low-value care”, isto é que não só não se internem em SMI doentes 

que não beneficiam de internamento nesse nível, mas também que os internamentos nesta área não se prolonguem para 

além dos dias que determinam benefício. A escassez, em Portugal, de camas de medicina intensiva (camas de nível III e II) 

torna este objetivo ainda mais relevante. A gestão combinada de camas de nível III e de nível II dentro do SMI permite 

melhor e mais constante adequação do nível de cuidados ao necessário e melhor relação custo-eficiência na gestão de 

fluxos de doentes. Assim, logo que o doente não necessite de internamento em nível III ou II, deve ter alta do SMI, de forma 

a reduzir “low-value care” e a aumentar a taxa de disponibilidade de camas críticas.  

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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