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A Gestão Hospitalar oferece-nos, nesta edição, uma excelente entrevista com o ex-Ministro Cor-
reia de Campos: temas importantes, perguntas bem elaboradas, respostas à medida (concisas 

e claras).
Destacaria algumas das questões que têm estado, ao longo de décadas, sempre presentes, como 

referências críticas para o desenvolvimento do SNS e do Sistema de Saúde no seu conjunto:
a ) A política do medicamento, reconhecidamente um êxito do atual governo, segundo Correia de Cam-

pos, pela forma como se reduziu a despesa no referencial do PIB, passando de 2% para 1% em poucos 
anos.

Importará referir aqui, não só os sacrifícios impostos à indústria e à restante cadeia de valor, mas 
sobretudo aos utentes, pela redução nas comparticipações e pelo racionamento induzido.

E interrogamo-nos, também, sobre o enfraquecimento da rede de distribuição, com consequências 
ainda não debeladas ao nível do aprovisionamento das farmácias de oficina, hoje com muitos pontos de 
rotura.

b) A gestão hospitalar e a autonomia dos hospitais, ambição sempre presente no discurso dos Admi-
nistradores Hospitalares, mas ainda dificilmente concretizável. 

Para além dos modelos jurídicos que norteiam a gestão hospitalar, é necessária uma disponibilidade 
efetiva dos governos para que essa autonomia se amplie e promova a responsabilidade e o risco dos 
gestores.

Mudanças ziguezagueantes na política, uma irreprimível vontade de intervir diretamente nas pe-
quenas e nas grandes decisões de gestão hospitalar, por parte dos governos e das suas “ filiais” regio-
nais, tornam esta missão impossível…

c) A Reforma dos Cuidados de Saúde Primários, o maior êxito das políticas de Saúde na última déca-
da, segundo Correia de Campos, parece na verdade congregar o aplauso da maioria dos observadores e, 
sobretudo, dos cidadãos que beneficiam das novas USF.

Precisamos todavia de alargar e aprofundar este novo conceito de ligação entre o médico de família 
e os “ seus” inscritos, para que a prova do seu sucesso seja objetiva e inquestionável: reduzir drastica-
mente o número de atendimentos urgentes e de internamentos evitáveis por adequado acompanha-
mento de doentes crónicos em ambulatório.

Maior resiliência dos médicos, interlocução fácil com os seus “doentes”, capacidade de resolução rá-
pida e eficaz de queixas e sintomas, integração ou afiliação com serviços hospitalares, são exemplos 
do muito que ainda está por fazer. E é importante perceber o que é que as ULS poderão (estão a) fazer 
para este sucesso….

d) A ADSE foi um sub-sistema de saúde fortemente criticado no passado e que hoje se defende e se 
encoraja. Era criticado pelos privilégios injustos que atribuía aos funcionários públicos e familiares, com 
a ajuda iníqua de todos os restantes cidadãos para o equilíbrio das suas contas, e incorpora um modelo 
de negócio pouco inteligente, baseado na convenção pelo preço e não na pertinência da procura e / ou 
do consumo.

Entretanto, evoluiu para um modelo alternativo (a procura de serviços públicos já é acomodada nas 
contas do SNS), parecendo caminhar também para um sub-sistema autossustentável.

Embora mantenha, na sua matriz constitutiva, ingredientes de privilégio e despesismo de todo criti-
cáveis, a ADSE é, hoje, um bálsamo para os funcionários públicos e um poderoso canalizador de recur-
sos para o setor privado…

e) A acumulação de funções públicas com funções privadas por parte da classe médica é uma cara-
terística ancestral do trabalho médico em Portugal, que vai resistindo à evolução dos modelos de ges-
tão pública e privada e à necessidade de fixar profissionais aos serviços. Correia de Campos toca, neste 
particular, na ferida: para quando uma profunda revisão das carreiras médicas e respetivos modelos 
remuneratórios? O pagamento baseado no desempenho implica estudo, ponderação e critérios claros 
de atribuição, mas não há dúvida que é muito mais justo e adequado ao nosso tempo. E, provavelmente, 
o problema da acumulação de funções deixará de se colocar nos contornos dicotómicos de hoje…

Parabéns à Gestão Hospitalar pela oportunidade que nos deu de refletirmos, em conjunto com os 
leitores, sobre temas tão importantes para o futuro do nosso Sistema de Saúde.
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HEMOFILIA

As hemofilias são doenças genéticas raras, ligada ao 
cromossoma X, cuja deficiência ou ausência de de-

terminados fatores da coagulação provocam a ocorrência 
de hemorragias.

As hemofilias mais frequentes são a Hemofilia A (de-
ficiência do fator VIII) e a Hemofilia B (deficiência do fator 
IX). A Hemofilia A afeta 1 em cada 5.000 a 10.000 nasci-
mentos do sexo masculino, enquanto a Hemofilia B afeta 1 
em cada 25.000 a 30.000 nascimentos do sexo masculino. 

Cerca de 1/3 dos novos casos é esporádico, ou seja, 
refere-se a mutações de novo, sem que haja qualquer his-
tória familiar de hemofilia. 

Através do nível dos fatores da coagulação, a hemofilia 
pode ser classificada em grave (‹ 1%), moderada (1-4%) 
ou leve (5-25%). Esta classificação permite prever o fenó-
tipo clínico hemorrágico. 

Assim, dependendo da concentração destes fatores da 
coagulação, podemos ter um largo espetro de diferentes 
manifestações hemorrágicas, que podem ocorrer espon-
taneamente (especialmente nos doentes graves), ou após 
um ligeiro trauma. Essas manifestações vão desde as 
ligeiras equimoses e as hemartroses até aos casos mais 
graves, como as hemorragias intracranianas.

Deste modo, o tratamento da hemofilia requer a corre-

ção dos defeitos da coagulação, com reposição dos fatores 
em falta. Existem dois modelos de atuação neste âmbito: o 
tratamento on-demand (que se efetua quando ocorre um 
episódio hemorrágico agudo); ou o tratamento profilático, 
em que os doentes são sujeitos a administrações regula-
res dos fatores da coagulação de modo a prevenir a ocor-
rência de hemorragias.

Em Portugal, não existem dados precisos quanto ao 
número de hemofílicos, uma vez que não há um registo 
nacional. A Associação Portuguesa de Hemofilia (APH)1 
deverá possuir entre 700 a 800 hemofílicos registados; 
no entanto, segundo o relatório final do Grupo de Traba-
lho criado pelo Despacho Nº 4319/2013, de 15 de março 
de 2013 2, para proceder à definição do conceito de Centro 
de Referência, deverão existir cerca de 2.400 pessoas em 
Portugal com Hemofilia A ou B. A diferença entre estes 
valores pode dever-se a doentes com fenótipos leves e 
moderados, cuja ausência de sintomatologia grave e/ou 
frequente pode conduzir a uma ausência de diagnóstico 
e/ou de identificação pela APH. 

Atualmente, a Direção-Geral de Saúde (DGS)3 no âmbi-
to do programa Nacional para Doenças Raras (PNDR) está 
a efetuar um registo a nível nacional destes doentes, atra-
vés do lançamento do cartão do doente raro, pelo que se 
prevê que a médio prazo possa existir uma base nacional 
efetiva e correta.
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CUSTOS DA HEMOFILIA

Nos últimos 30 anos a esperança média de vida dos 
hemofílicos aumentou de forma relevante, em 

grande parte devido aos avanços na prestação de cuida-
dos de saúde, introdução e acessibilidade e aos concentra-
dos de fatores da coagulação (seguros e eficazes) e avan-
ços na prevenção e no tratamento de doenças infeciosas. 
Contudo estes progressos implicam uma despesa elevada, 
pelo que esta patologia constitui um dos desafios mais im-
portantes em termos de gestão em saúde.

Por exemplo, na Suécia, entre 1969 e 1980, a esperança 
média de vida de uma pessoa com hemofilia era de apenas 
58 anos4, mas, atualmente, com o modelo de prestação de 
cuidados de saúde existente, a esperança média de vida é 
semelhante à de uma pessoa sem hemofilia. Este aumento 
da esperança média de vida colocou novos problemas no 
seguimento clínico destes doentes, isto é, a abordagem das 
patologias comuns em idades avançadas (patologia neoplá-
sica ou cardiovascular) em doentes hemofílicos.

 Os fatores da coagulação atualmente utilizados, quer 
sejam os derivados do sangue, quer sejam os de origem 
recombinante, são extremamente seguros e eficazes, mas 
em função das exigências em termos de produção, implica-
ram um aumento exponencial do seu preço: por exemplo, 
em 1975 uma unidade de FVIII custava 0,11 USD, atual-
mente este valor subiu para 1 USD, ou seja, um aumento de 
quase 900%5.

Por outro lado, os fatores da coagulação representam 
entre 45-93% do total de custos com a hemofilia depen-
dendo do tipo e da gravidade6.

Paralelamente, os tratamentos on demand não pre-
vinem de forma adequada o aparecimento de artropatia 
para a maioria dos doentes com hemofilia grave, enquanto 
o tratamento profilático permite evitar muitas das hemar-
troses (nomeadamente as espontâneas), proporcionando 
a estes doentes uma melhor qualidade de vida. Por outro 
lado, esta abordagem é relevante no minimizar problemas 
a longo prazo, que contribuiriam para um aumento dos 
custos indiretos para a sociedade, tais como desemprego, 
redução da produtividade e outros aspetos psicossociais. 

A hemofilia é assim uma doença com particular inte-
resse económico devido aos elevados custos associados 
ao seu tratamento.

Os custos com a hemofilia têm sido frequentemente 
estudados, quer na Europa quer nos EUA. Por exemplo na 
Alemanha, um país onde o número de hemofílicos se si-
tua entre os 6.000 e 8.000, Feldman et al 7 concluíram que 
o custo médio por hemofílico variava entre 40.000 EUR 
e 120.000 EUR anuais. O valor dispendido per capita em 
saúde, na Alemanha, era de aproximadamente 3.588 EUR 
para a população em geral (2007)8. A proporcionalidade 
entre o valor per capita gasto com a hemofilia e o valor per 
capita para a saúde em geral é ainda maior, quando pensa-
mos nos países subdesenvolvidos.

Em 2006, nos EUA, Globe et al 9 concluíram que os cus-
tos per capita da hemofilia eram de 139.102 USD anuais. 
Os custos com fatores da coagulação representavam, em 
média, 72% dos custos totais, variando entre 45% para a 
hemofilia leve e 83% para a hemofilia grave. Mais recen-
temente, Manco-Johnson et al 10 compararam os custos 
entre o tratamento on demand e o tratamento profilático. 
No tratamento profilático as crianças com 6 anos de idade 
receberam anualmente 6.000 Unidades Internacionais 
(UI) de fator VIII/Kg de peso corporal. Se pensarmos num 
adolescente com 50kg, facilmente atingimos um custo 
anual de 300.000 USD por ano, no caso de tratamento 
profilático.

Estes valores são ainda superiores no caso dos doentes 
com inibidores, ou no caso de tratamentos de imunotole-
rância.

Em 2012, Guh et al 11 concluíram que, no caso da hemo-
filia A, o custo total anual de um hemofílico com inibidores 
pode ser até 4,8 vezes superior a um doente sem inibidores. 

Em Portugal, não existem estudos sobre os custos da 
hemofilia, mas dados do INFARMED12 demonstram um 
crescimento de 165% nos custos com medicamentos anti-
-hemorrágicos entre 2008 e 2013, o que representa cerca 
de 4% do total que o país gasta anualmente com medica-
mentos de uso hospitalar.

Se considerarmos que no nosso país existem cerca de 
800 hemofílicos conhecidos, isto daria um custo médio 
por hemofílico de 47.000 EUR em fatores da coagulação. 
Em Portugal, segundo dados da OCDE13, a despesa per 
capita em saúde, pública e privada, foi de 1.924 EUR em 
2011, o que representou cerca 10,2% do PIB. 

TABELA 1 Evolução do custo com anti-hemorrágicos (fonte: INFARMED).                                                                                                 

Custos com Medicamentos

Anti-hemorrágicos

Peso Relativo

2008

573,228

13,200

2,30%

2009

670,028

21,622

3,23%

2010

993,787

36,793

3,70%

2011

1.012,518

37,370

3,69%

2012

1.017,942

36,861

3,62%

2013

974,824

35,307

3,62%

Unidade: M€
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GESTÃO INTEGRADA DA DOENÇA

Os novos paradigmas dos sistemas de saúde, ao ní-
vel da prestação de cuidados de saúde, e a neces-

sidade de um maior controlo de custos no setor da saúde 
obrigam as organizações a adaptarem-se de forma a da-
rem uma resposta mais adequada às necessidades cres-
centes dos cidadãos.

Em Portugal, o desenvolvimento do modelo de gestão 
integrada da doença, tem sido uma estratégia central de 
melhoria da efetividade e eficiência no modelo de presta-
ção dos cuidados de saúde, particularmente nas doenças 
crónicas por serem as mais complexas, dispendiosas e de 
difícil gestão. São também normalmente doenças com tra-
tamentos muito protocolados.

Surgem assim os Centros de Elevada Diferenciação 
— CED — que, segundo a DGS, correspondem “a serviços 
hospitalares com elevada diferenciação técnica que de-
senvolvem competências clínicas e de investigação com 
o objetivo de estruturar a abordagem do diagnóstico e do 
tratamento global e integrado do doente com doença cró-
nica.” Neste contexto, devem ser entendidos como CED, 
as unidades que desenvolvem competências clínicas e de 
investigação em áreas específicas e/ou raras.

O financiamento é um dos aspetos cruciais da imple-
mentação do modelo de gestão integrada da doença, sur-
gindo assim um modelo baseado na unidade “doente trata-
do”, num determinado período temporal ou “preço compre-
ensivo”, o qual permitiu uma orientação para pagamentos 
por resolução integrada de problemas de saúde, modelada 
pelo risco e custos de contexto e sujeita a avaliação perma-
nente da qualidade. Desta forma, foi possível reduzir a pro-
moção de atos clínicos, sem relevância para o doente, nem 
para os resultados finais dos processos (estratégias que 
privilegiam a prevenção em vez da produção, optando por 
modelos de ambulatório em detrimento do internamento, 
e tornando o doente um agente ativo na gestão da sua pa-
tologia, de forma informada e responsável).

Atualmente existem vários programas de preço por 
“doente tratado”:

> Programa de tratamento em ambulatório para a in-
feção VIH/Sida;

> Programa de tratamento em ambulatório para a hi-
pertensão arterial pulmonar;

> Programa de tratamento em ambulatório para a es-
clerose múltipla;

> Programa de tratamento em ambulatório para a infe-
ção pelo vírus da hepatite C;

> Programa para o Tratamento Cirúrgico da Obesidade;
> Programa de tratamento de doentes com patologia 

oncológica (mama, colo do útero e cólon e reto).

Este último modelo estabelece um preço por doente 
tratado/mês para um tratamento de 24 meses, incluin-
do a totalidade da prestação de cuidados (abrangendo 
internamentos, sessões de hospital de dia e cirurgia de 
ambulatório, consultas e procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos bem como episódios de urgência), desde que 
iniciem o tratamento na instituição em causa e indepen-
dentemente da sua relação com a patologia.

MATERIAL E MÉTODOS

Com base na listagem de doentes hemofílicos for-
necida pelo serviço de Imuno-hemoterapia (SIH) 

do Centro Hospitalar São João, EPE (CHSJ), foi efetuada 
uma análise por tipo (A ou B), gravidade (grave, moderada 
e leve), idade (pediátrico ou adulto), presença ou não de 
inibidores, e estádio em termos de infeção pelo Vírus da 
Hepatite C (VHC) e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana 
(VIH) (tabela 2). De salientar que da listagem inicial de 125 
doentes hemofílicos fornecida pelo SIH foram excluídos 
22 doentes, pelo facto de, no período em estudo (2011-
2013), não terem realizado qualquer visita ao hospital ou 
por terem mudado de residência.

TABELA 2 Caraterísticas demográficas dos utentes envolvidos no estudo (n=103), incluindo 76 adultos (74%) e 27 crianças e adolescentes (26%).

Grupo

Idade:

Adulto

Pediátrico

Inibidores

VIH Positivo

VHC Positivo

A Grave
(n=36)

24

12

4

6

13

A Moderado
(n=20)

A Leve
(n=16)

B Grave
(n=14)

B Moderado
(n=14)

B Leve
(n=3)

14

6

1

2

11

5

1

12

2

1

2

4

12

2

1

3

0

1
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O objetivo deste estudo consistiu no apuramento do 
custo do tratamento com os utentes hemofílicos e a ela-
boração de recomendações sobre um eventual preço 
compreensivo adequado ao tratamento da hemofilia, que 
incluísse todas as prestações de cuidados de saúde, rela-
cionadas direta ou indiretamente com a hemofilia. Desta 
forma, quatro cenários foram equacionados: 

1) Agrupamento dos utentes consoante o tipo e gravi-
dade de hemofilia;

2) Divisão entre adultos e crianças (idade pediátrica, 
definida como inferior a 18 anos);

3) Agrupamento dos doentes consoante tivessem ou 
não inibidores, uma vez que é a complicação mais temida 
do ponto de vista clínico e torna mais dispendioso o trata-
mento da hemofilia;

4) Agrupamento dos doentes consoante estivessem 
infetados com o vírus da Hepatite C (VHC) e/ou com o ví-
rus da imunodeficiência humana (VIH/Sida).

Recorrendo aos sistemas informáticos do CHSJ (Bu-
siness Intelligence), foram obtidos os seguintes dados: 
consumos de medicamentos diretamente imputados aos 
doentes; apurado o número de visitas destes utentes ao 
CHSJ (consultas, sessões de hospital de dia, internamen-
tos, médicos e cirúrgicos, cirurgias de ambulatório e epi-
sódios de serviço de urgência), valorizado aos preços do 
contrato-programa do CHSJ em vigor no ano em questão.

Os custos com o transporte de doentes (valor inferior a 
25.000 EUR, para a totalidade dos doentes analisados no 
período em causa) e meios complementares necessários 
para diagnosticar a hemofilia (aproximadamente 631 EUR 
por cada novo doente) foram considerados residuais e, por 
isso, não incluídos na análise.

A dimensão da doença poderá ser traduzida pelo nú-
mero total de visitas do doente ao hospital, independente-
mente da especialidade e de serem questões relacionadas 
diretamente com a patologia hemofílica. Em média, anual-
mente, cada doente hemofílico teve 13 consultas, 6 sessões 
de hospital de dia e 2 episódios do serviço de urgência.

Dos 21 internamentos cirúrgicos, apenas 2 foram 
crianças. Cerca de 35% das cirurgias estão relacionadas 

com “Doenças e Perturbações do Sistema Músculo-es-
quelético e Tecido Conjuntivo” (especialmente cirurgias 
ortopédicas da anca ou do joelho, realizadas em doentes 
adultos), seguindo-se as “Doenças e Perturbações do Sis-
tema Nervoso” (24%) e as “Doenças e Perturbações do 
Ouvido, Nariz, Boca e Garganta” (18%), neste caso mais 
frequentes em crianças e adolescentes.

No SIH, os doentes hemofílicos representam cerca de 
1% do total das consultas, aumentando esta percentagem 
para 55% quando analisamos as sessões de hospital de dia.

Verificou-se contudo, nos últimos anos, uma redução 
do número de consultas externas e de sessões de hospital 
de dia, factos que estão diretamente relacionados com o 
aumento do número de doentes em tratamento profiláti-
co (incluindo todos os doentes pediátricos com hemofilia 
grave), bem como o crescimento da terapêutica domici-
liária, resultado de um plano de capacitação dos doentes e 
familiares para a sua administração, possibilitando a ade-
quada formação e autonomização, com ganhos efetivos 
para os doentes e para a instituição.

Para a avaliação destes episódios foram estabelecidas 
as seguintes regras: todas as consultas médicas foram va-
lorizadas ao preço de consulta subsequente; nas sessões 
de Hospital de Dia foram identificadas as respetivas espe-
cialidades (pois, no contrato-programa existem diferen-
tes preços de financiamento consoante a especialidade); 
foram distinguidos os internamentos médicos dos cirúr-
gicos; nos episódios de urgência, foram retirados os epi-
sódios que deram origem a um internamento (pois nestas 
situações apenas é financiado o internamento).

Foram também avaliados os custos com os medica-
mentos específicos no tratamento destes doentes (con-
centrados de fatores da coagulação), visto serem muito 
relevantes na despesa global e não serem financiados de 
forma vertical.

RESULTADOS

Atendendo à metodologia exposta e ao cenário 1 
(custo médio anual por tipo e gravidade de hemo-

filia) obtivemos os valores expostos na tabela 3.

TABELA 3 Custo médio por tipo e gravidade da hemofilia (euros).

A Grave
A Moderado
A Leve
B Grave
B Moderado
B Leve

Valor Médio Anual 
do Contrato-Programa

6.336
2.566
490

7.846
775

1.913

Valor Médio Anual 
dos Medicamentos

71.825
6.217
285

104.623
2.108
8.304

Total 
Médio Anual

78.161
8.783

775
112.469

2.883
10.217

Peso dos Fatores 
de Coagulação

91,9%
70,8%
36,8%
93,0%
73,1%
81,3%
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Os doentes hemofílicos A graves com inibidores apre-
sentam um consumo de fator mais baixo do que seria 
esperado: no caso da criança pelo facto de possuir uma 
clínica leve; no caso dos adultos, porque antes do perío-
do em estudo já efetuaram cirurgias de substituição das 
articulações-alvo (altura em que foi gasto um volume 
muito elevado de concentrados de fatores da coagulação), 
apresentando nesta altura clínica reduzida.

Por último, distinguimos os doentes com infeção pelo 
VHC ou pelo VIH/sida, conforme a tabela 6.

Face ao reduzido número de doentes infetados, não se 
efetuou uma análise dos hemofílicos com co-infeção ver-
sus os grupos com uma infeção ou sem infeção.

Finalmente, e relativamente ao doente que fez trata-
mento de imunotolerância neste período (hemofilia do 
tipo A grave – idade pediátrica), verificou-se um custo 
médio anual com fatores de coagulação de 299.329 EUR 
(durante um período de 2-3 anos).

DISCUSSÃO

Este primeiro estudo sobre o impacto financeiro da 
prestação de cuidados aos hemofílicos em Portu-

gal permite identificar oportunidades de melhoria e es-
timular os comparadores públicos, o que está de acordo 
com o já referido relatório final do Grupo de Trabalho (GT) 
criado para proceder à definição do conceito de Centros 
de Excelência: definição de critérios de identificação e re-

Pediátrico

A gravidade da hemofilia implica necessidades tera-
pêuticas diferentes, o que se traduz em valores médios de 
despesa significativamente distintos entre cada grupo. O 
peso do custo dos fatores de coagulação é sempre supe-
rior a 90% para os hemofílicos graves.

No nosso estudo, o valor atípico obtido para os hemofí-
licos do tipo B leve, está relacionado com o número muito 
reduzido de doentes hemofílicos estudado neste grupo 
específico (apenas 3), sendo que um deles foi sujeito, no 
período em análise, a uma intervenção cirúrgica, que au-
mentou de forma relevante os valores encontrados (doen-
te operado no Serviço de Cirurgia Cardio-torácica para co-
locação de uma prótese valvular mecânica, no decorrer de 
um processo de endocardite infeciosa e com prévia trans-
formação hemorrágica de um êmbolo séptico cerebral).  

Da divisão entre adultos e crianças resultam os custos 
da tabela 4.

Apesar da terapêutica (quantidade de fator adminis-
trado) ser efetuada em função do peso do doente, não se 
verificaram diferenças significativas nos 2 grupos anali-
sados, eventualmente devido à grande maioria dos doen-
tes em idade pediátrica serem adolescentes, com pesos 
corporais não muito diferentes dos adultos, às diferenças 
de metabolismo do fator em termos de farmacocinética 
(que implica um maior consumo de fator por kg de peso) 
e ao caráter do modelo (profilático em 100% das crianças 
e adolescentes versus cerca de 40-70% nos adultos com 
hemofilia grave).

A comparação dos custos médios por doente com he-
mofilia grave, com e sem inibidores está apresentada na 
tabela 5. Apesar de no grupo inicial apenas existir um 
doente B grave com inibidores (pediátrico) o consumo 
deste doente é cerca de 7 vezes superior ao consumo mé-
dio dos hemofílicos do tipo B grave sem inibidores. Trata-
se de uma criança, com hemofilia B e resposta anafilática 
ao tratamento com Fator IX, que já teve uma hemorragia 
cerebral; nesse sentido, em função do risco da imunoto-
lerância, bem como da baixa taxa de sucesso descrita na 
literatura internacional, decidiu-se pela profilaxia com Fa-
tor VIIa.

TABELA 6 Comparação do custo médio entre doentes com e sem VHC 
e VIH/Sida (euros).

TABELA 5 Comparação do custo médio por doente hemofílico grave 
com e sem inibidores (euros).

A Grave
A Moderado
A Leve
B Grave
B Moderado
B Leve

Adulto

78.784
8.905

722
125.137

3.309
10.217

Pediátrico

97.246
9.691
938

173.879
2.108
8.304

TABELA 4 Custo médio anual por tipo, gravidade e idade dos doentes 
hemofílicos (euros).

A Grave
A Grave
B Grave

Grupo 
Etário

Adulto
Pediátrico

Média 
Anual dos 

Doentes Sem 
Inibidores

84.327
64.518
71.993

Média Anual 
dos Doentes 

Com Inibidores

39.118
70.026

413.366

Tipo

Positivo Negativo Positivo Negativo

VIH VHC

63.637 74.127 59.191 83.605A Grave

— — 29.508 5.632A Moderado

— — 729 260A Leve

98.133 106.390 98.867 108.878B Grave

— — — 2.270B Moderado

— — 625 12.190B Leve
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TABELA 7 Proposta de preço compreensivo para a hemofilia (euros).

Valor Anual

A Grave

85.000 10.000 1.000 120.000 3.000 1.000

conhecimento pelo Ministério da Saúde desses Centros, 
construção de modelos de financiamento, integração na 
rede hospitalar e criação de redes de referência.

O referido GT apresentou um conjunto de áreas prio-
ritárias que deveriam constituir as primeiras a darem 
origem a centros de referência em Portugal, do qual faz 
parte a hemofilia.

Integrada na estratégia “Uma Rede Hospitalar Mais Coe-
rente”, a hemofilia, enquanto doença rara, elevada carga 
de doença associada, baixa casuística e onerosidade dos 
tratamentos associados justifica a concentração de recur-
sos em centros de excelência, como garante de uma pres-
tação de cuidados o mais custo-efetiva possível.

A utilização da modalidade de pagamento por doente 
tratado, carateriza-se pelos seguintes aspetos essenciais: (i) 
definição do protocolo de cuidados adequado a um doente- 
-tipo; (ii) estabelecimento de um preço por doente tratado.

Considerando que na DGS se encontra em fase final 
de aprovação uma Norma de Orientação Clínica (NOC) 
específica para o tratamento de doentes hemofílicos, em 
que se descrevem os protocolos clínicos, e o conjunto de 
indicadores de qualidade que devem ser avaliados perio-
dicamente, o presente estudo vem dar resposta à segun-
da parte  do problema, ou seja, o estabelecimento de um 
preço por doente tratado, que terá de respeitar necessa-
riamente as exigências da NOC da DGS.

Para a análise dos resultados obtidos deverá ser levado 
em consideração que a complexidade do CHSJ é superior à 
média hospitalar nacional e que o número de hemofílicos 
estudado é limitado.

De realçar também uma fragilidade do estudo que foi a 
opção da soma de despesa (medicamentos) com proveitos 
(por produção, com base no Contrato-Programa do CHSJ), 
mas, na ausência de uma contabilidade analítica credível 
que nos permita ter dados fiáveis, esta foi uma alterna-
tiva considerada adequada, num modelo de caso em que 
os fármacos representam mais de 90% da despesa global 
(nos doentes graves).

Entre as opções que se colocam para a definição do 
preço compreensivo, destacam-se: 

> Distinguir o tipo de Hemofilia (A ou B).
> Distinguir a gravidade da Hemofilia (grave, modera-

do, leve).
> Distinguir os doentes que fizeram tratamento de 

imunotolerância.
> Distinguir entre hemofílicos com e sem inibidores.
> Não distinguir entre hemofílicos com e sem VIH e/

ou VHC.
> Não distinguir entre hemofílicos em idade pediátrica 

ou adulta.

Em função dos resultados deste estudo, uma das propos-
tas seria a criação de Centros de Referência para a Hemo-
filia, numa primeira fase, 3 no país, obrigatoriamente com 
mais de 100 doentes em seguimento (incluindo mais de 40 
graves), como forma de projeto-piloto do modelo de finan-
ciamento, para  serem corretamente avaliados os resultados 
e, posteriormente, aplicado às restantes instituições.

Nos EUA, onde a despesa em saúde per capita represen-
ta 17,7% do PIB (dados de 2011), os cuidados de hemofilia 
já são prestados por Centros de Tratamento de Hemofilia 
altamente especializados, abrangendo aproximadamente 
70% dos hemofílicos14. Estes centros oferecem um trata-
mento multidisciplinar e bastante individualizado permi-
tindo uma redução dos custos com fatores da coagulação 
na ordem dos 30%, principalmente nos doentes graves15.

Neste âmbito, recentemente, o Centro de Hemofilia do 
CHSJ foi reconhecido pela EUHANET — European Haemo-
philia Network Project, como centro europeu compreensi-
vo de hemofilia, em função do seu desempenho e da dife-
renciação do serviço prestado, o que se encontra alinhado 
nesta estratégia.

Os centros de referência seriam financiados por preço 
compreensivo, distinto para a Hemofilia A e a Hemofilia B 
e de acordo com a gravidade da doença, incluindo também 
todas as prestações de cuidados de saúde, independen-
temente de estarem ou não relacionadas com a patologia 
hemofílica, nos seguintes termos:

A Moderado A Leve B Grave B Moderado B Leve

A utilização da modalidade de pagamento por doente tratado, 
carateriza-se pelos seguintes aspetos essenciais: 

(i) definição do protocolo de cuidados adequado a um doente-tipo; 
(ii) estabelecimento de um preço por doente tratado.
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Nesta proposta excluem-se os doentes a realizarem 
imunotolerância (que provavelmente deveriam ser custe-
ados de forma individual, com pagamento vertical da des-
pesa específica com os concentrados de fatores da coagu-
lação, para além de 10% do valor referido na tabela 7 para 
os restantes atos clínicos).

No caso dos doentes com inibidores existe a necessida-
de de realizar um estudo mais profundo, pelo que, inicial-

mente, se poderiam manter os valores referidos na Tabela 
7, até existirem mais dados sobre a verdadeira despesa 
que representam no contexto português.

Em função dos resultados obtidos, propõe-se que o 
financiamento por preço compreensivo dos hemofílicos 
seja já incorporado na metodologia do contrato-progra-
ma de 2015 dos hospitais, pelo menos como forma de 
projeto-piloto.

Em função dos resultados deste estudo, uma das propostas 
seria a criação de Centros de Referência para a Hemofilia, numa 

primeira fase, 3 no país, obrigatoriamente com mais de 100 
doentes em seguimento (incluindo mais de 40 graves), 

como forma de projeto-piloto do modelo de financiamento, 
para serem corretamente avaliados os resultados 

e, posteriormente, aplicado às restantes instituições.
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INTEGRAÇÃO DE CUIDADOS

Na Europa existem diferenças significativas em 
termos da organização dos sistemas de saúde e 

da prática da prestação de Cuidados de Saúde. A reforma 
dos sistemas de saúde nacionais é um aspeto comum na 
generalidade dos países Europeus.1

Procuram-se novas formas de garantir e prestar cuida-
dos de saúde, tendo em conta as mudanças demográficas, 
os avanços científicos, a economia da saúde e as necessi-
dades e expetativas dos doentes. 

A evidência científica a nível internacional indica que 
os sistemas de saúde baseados em cuidados primários, 
com profissionais altamente treinados e exercendo na 
comunidade, prestam cuidados com maior efetividade, 
tanto em termos de custos como em termos clínicos, em 
comparação com os sistemas com uma fraca orientação 
para os cuidados primários.2, 3

Do que tem sido a evolução da saúde a nível interna-
cional, salientaria três aspetos: nos primeiros dez anos do 
século XXI, a despesa com saúde nos países da OCDE cres-
ceu quase duas vezes mais rápido que toda a economia, 
mas em 2010, pela primeira vez em 50 anos, o crescimen-
to dos gastos com saúde nos países da OCDE foi zero. Os 
mais velhos estão a envelhecer e a esperança de vida aos 
65 anos aumentou significativamente com um incremen-
to acentuado da população acima dos 80 anos. Por último, 
na generalidade dos países verifica-se um decréscimo do 
setor hospitalar com a diminuição do número de camas 
Hospitalares por cada 100 000 habitantes.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) os 

cuidados hospitalares consomem geralmente entre 45% 
e 75% dos recursos destinados à saúde. Há uma perceção 
crescente de que existem alternativas mais custo-efeti-
vas   aos cuidados atualmente prestados nos hospitais e 
que, portanto, há espaço para uma redução adicional nos 
serviços hospitalares.1

Em quase todos os países ocidentais, o número total 
de camas hospitalares caiu significativamente nos anos 
80 e 90, acompanhada na maioria dos casos por um en-
curtamento na duração da estadia. Estas reduções pro-
vavelmente resultaram de uma combinação de políticas 
de contenção de custos, mudanças nas tecnologias e nos 
tratamentos, e um aumento da confiança nos cuidados 
primários e na segurança social.1

No Jornal Britânico The Guardian de 3 de janeiro de 
2012, Mike Farrar, responsável pela NHS Confederation, 
que representa os gestores de serviços de saúde em In-
glaterra, afirmou que pelo menos um em cada quatro 
doentes em camas hospitalares poderiam ser mais bem 
cuidados na comunidade, ou em casa, e não neste “modelo 
ultrapassado de cuidados hospitalares... Os hospitais têm 
um papel vital, mas continuamos a utilizá-los para alguns 
serviços que poderiam ser prestados noutros lugares. De-
vemos concentrar-nos em... Fazendo a transferência de 
recursos para serviços na comunidade".

No mesmo artigo Brunt refere que “Vinte e sete por 
cento dos doentes no meu hospital de agudos não preci-
sam de estar lá”. “Cuidados agudos hospitalares são ex-
tremamente caros, e apesar do que os doentes pensam, 
hospitais de agudos são fantásticos se o doente realmente 
necessita de cuidados altamente especializados, mas não 
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são tão bons, quando se está a melhorar e em recupera-
ção.”

A OMS tem vindo a defender Redes Integradas de 
Serviços de Saúde. A definição da OMS de serviços 
de saúde integrados4 é “A gestão e prestação de ser-
viços de saúde de molde a que as pessoas recebam 
um contínuo de serviços preventivos e curativos, de 
acordo com as suas necessidades ao longo do tem-
po e nos diferentes níveis dos sistemas de saúde“. 
Como se pode ver, esta definição é bastante ampla e abar-
ca muitas “modalidades” de integração de cuidados. Este 
mesmo documento da OMS assinala a existência de seis 
dimensões principais de integração de serviços (organiza-
cional, clínica, funcional, serviços, normativa e sistémica) 
e identifica os requisitos fundamentais para uma integra-
ção bem-sucedida.

Outra questão que habitualmente se coloca é sobre a 
integração vertical de serviços5 num contexto onde dife-
rentes componentes de uma cadeia de prestação de cui-
dados são reunidos numa única organização. Na área da 
saúde, existem dois tipos principais de integração vertical:

> Onde as instituições envolvidas em diferentes eta-
pas da prestação de cuidados são parte de uma única or-
ganização;

> Onde o prestador e o financiador são parte de uma 
única organização.

A evidência do impacto da integração vertical nos cus-
tos, nos resultados em saúde e na satisfação dos pacien-
tes permanece fraca. Futura investigação deverá medir 
esses resultados e procurar demonstrar a sua relação com 
o processo de integração.

Deve ter-se em mente que a integração de serviços 
não é um fim em si mesma, mas um meio para melhorar o 
desempenho do sistema. Os esforços de integração só se 
justificarão na medida em que contribuam para serviços 
mais acessíveis, de maior qualidade, mais custo-efetivos 
e que satisfaçam os utilizadores6. A integração não é uma 
cura para recursos insuficientes e nunca é uma cura para 
algo que simplesmente não funciona.

No terreno, a integração trata de questões práticas 
como seja prestar os melhores serviços de saúde àque-
les que deles precisam. Reformas destinadas a introduzir 
novos modelos de gestão conjunta só fazem sentido se 
realmente reforçarem a coordenação entre os diferentes 
prestadores de cuidados4.

O Departamento de Saúde Inglês5 reviu as evidências 
sobre integração de cuidados e publicou um documento 
com oito lições para quem se queira envolver na Organi-
zação de Cuidados Integrados:

1. Integrar pelas razões certas; 

2. Não começar necessariamente por integrar organi-
zações;

3. Certifique-se que o contexto local é favorável   á in-
tegração; 

4. Esteja ciente das diferenças culturais locais; 
5. Certifique-se que os serviços comunitários não fi-

cam a perder;
6. Dê os incentivos adequados; 
7. Não assuma economias de âmbito e de escala; 
8. Seja paciente.

São conselhos e lições a ter em conta. Este tema con-
tinua atual e o Governo Inglês7 disponibilizou em maio 
deste ano uma página na internet onde refere que muitas 
pessoas que têm necessidades de saúde complexas, rece-
bem cuidados de saúde e de assistência social de vários 
prestadores, em diferentes contextos de cuidados, sem 
coordenação e sem uma perspetiva holística. Se os ser-
viços não são bem coordenados e com base nas necessi-
dades da pessoa, podem conduzir a confusão, repetições, 
atrasos, duplicações e lacunas na prestação dos serviços 
e, inevitavelmente, pessoas que se perdem no sistema. 
Este é um problema considerado frequente no Serviço 
Nacional de Saúde Inglês, e no seu relacionamento com 
os serviços sociais, mas, apesar deste problema, existem 
oportunidades para promover os interesses dos utilizado-
res, garantindo a coordenação dos serviços.

GERÊNCIA ÚNICA: UMA ILUSÃO SEM EVIDÊNCIA

Em Espanha a questão da Integração de Cuidados 
também está na ordem do dia e sofre grande con-

testação. Num artigo publicado na Revista Atención Pri-
maria8 salienta-se que reformas destinadas a introduzir 
novos modelos de gestão conjunta só fazem sentido se 
realmente reforçarem a coordenação entre os diferentes 
prestadores de cuidados. A preocupação com a propaga-
ção deste novo modelo de gestão conjunta de cuidados 
primários e hospitalares resulta das limitadas evidências 
disponíveis sobre a sua efetividade, o que levanta algu-
mas questões:

> Até que ponto este novo modelo vai resolver os gran-
des problemas do sistema de saúde Espanhol?

> Quais as vantagens e desvantagens da introdução 
desta mudança no tempo presente?

> Será apropriado aconselhar a sua extensão a todo o 
sistema?

Dados sobre as experiências de gestão única desenvol-
vidas na Catalunha, demonstram que os prestadores de 
cuidados primários destes serviços referenciam mais às 
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especialidades hospitalares, pedem mais exames labora-
toriais e prescrevem mais do que aqueles que trabalham 
no sistema público dentro do modelo tradicional.9

Este aumento da utilização de serviços especializados 
também foi observado anteriormente em serviços de saú-
de integrados nos EUA, mas faltam avaliações do impacto 
destas reformas sobre a prestação de cuidados.

As informações disponíveis mostram que estas expe-
riências não ajudaram a melhorar a coordenação de cui-
dados e desconhece-se se a eficiência aumentou. Parece 
ser uma proposta mais destinada a beneficiar os hospitais 
que os doentes. Os autores consideram inadequado con-
tinuar a expandir o modelo sem um mínimo de avaliação.

Os países europeus com financiamento público da saú-
de tendem a melhorar a integração dos cuidados clínicos 
entre instituições de saúde, mantendo a gestão separada 
para as diferentes áreas de prestação de serviços. Embora 
as evidências sejam limitadas, as estratégias que garan-
tam a continuidade de cuidados entre os diferentes con-
textos de prestação parecem melhorar a qualidade e a 
eficiência dos serviços.

É bom lembrar que em algumas experiências interna-
cionais, a integração da gestão está no campo do finan-
ciamento e da aquisição de serviços e não na prestação. 
Os gestores de organizações como a Kaiser Permanente10 
compram serviços a diferentes organizações de prestado-
res de cuidados primários e hospitalares e asseguram que 
utilizam o mesmo sistema de informação e os mesmos 
protocolos clínicos. Não gerem diretamente os diferentes 
prestadores.

EXPERIÊNCIAS NOS EUA NAS DÉCADAS DE 80 E 90

Num elucidativo artigo de fevereiro de 2000 na 
Revista Family Practice Management11  “Is Di-

sintegration the Answer?” pode ler-se que na década 
de 80 e início de 90, a integração de cuidados de saúde 
estava na moda nos EUA. Todas as Revistas de gestão 
tinham anúncios sobre seminários de integração. Houve 
extensos debates sobre os benefícios da fusão em sis-
temas integrados da gestão das unidades prestadoras 
de cuidados de saúde e hospitais. Hospitais sem fins lu-
crativos estavam especialmente interessados em cons-
truir grandes entidades, integradas sob a sua liderança. 
Atualmente, esta tendência está a ser seriamente ques-
tionada. Por uma variedade de razões os hospitais e os 
sistemas prestadores de cuidados de saúde estão a apren-
der que os seus investimentos em consultórios médicos 
independentes foram mal aconselhados. 

Respondendo ao aumento da concorrência, os hospi-
tais e os grupos prestadores de cuidados de saúde (inicia-
dos cerca de uma década atrás) sentiram a necessidade 

de controlar redes para que pudessem solidificar a refe-
renciação. As organizações, especialmente hospitais sem 
fins lucrativos, passaram a comprar consultórios médicos, 
em particular dos cuidados de saúde primários, para que 
pudessem ganhar vantagem no mercado através da cons-
tituição de redes e melhorar a prestação de serviços.

Muitas dessas organizações operam agora os seus 
grupos médicos com perdas contínuas. Uma avaliação de 
práticas médicas hospitalares de propriedade da Associa-
ção Medical Group Management e Medimetrix mostrou 
que 75 por cento perdiam dinheiro, com perdas médias 
de US $60.000 por médico/ano. Um relatório semelhante 
da Ernst & Young também mostrou 75 por cento das uni-
dades a perder dinheiro, com perdas em média de 93.000 
dólares por médico/ano.

No geral, a integração com um hospital já não parece ser 
a estratégia preferida. Muitas fontes e a experiência indi-
cam que o lucro líquido, o volume de pacientes, a receita da 
prestação de serviços médicos, a receita total para os con-
sultórios médicos integrados são mais baixos do que eram 
antes da integração, e os recursos humanos são superio-
res. Com base em informações como esta, não é surpresa 
este movimento de desintegração e de desinvestimento.

A recente discussão sobre a reforma da saúde tem co-
locado muita ênfase na integração de sistemas de presta-
ção de cuidados. Cuidados de saúde integrados começam 
com bons cuidados primários e referem-se à prestação 
de cuidados de saúde abrangentes, bem coordenados e 
com uma boa comunicação entre os prestadores. As pes-
soas são informadas e envolvidas no seu tratamento. É 
assim essencial para a prestação integrada de cuidados 
de saúde, um prestador de cuidados primários de eleva-
do desempenho, que possa gerir e coordenar a prestação 
de cuidados. Espera-se que os cuidados sejam de elevada 
qualidade e de baixo custo.

Mas a questão que se coloca é precisamente se os sis-
temas integrados de saúde realmente prestam cuidados 
de elevada qualidade mantendo os custos baixos?12 Muito 
poucos estudos têm fornecido evidências mas foi recen-
temente efetuada uma revisão sistemática da literatura13, 
que analisou 25 estudos, para avaliar a associação entre 
sistemas de cuidados de saúde integrados e  alterações 
nos custos e na qualidade. A maioria destes estudos re-
velaram uma correlação positiva entre a integração e a 
qualidade do atendimento mas a evidência na redução dos 
custos foi, no entanto, bastante fraca.13, 14

INTEGRAÇÃO DE CUIDADOS EM PORTUGAL

Em Portugal a questão da integração de cuidados15 

também não passa despercebida  e o Grupo Téc-
nico para a Reforma dos Cuidados de Saúde16, em 2005, 
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refere que o conceito de Unidade Local de Saúde como ins-
trumento de coordenação e interligação de serviços com 
autonomia e culturas organizacionais e sociotécnicas pró-
prias, para assegurar a organização e a prestação de cui-
dados centrados nas pessoas, parece ser uma boa linha de 
trabalho a prosseguir, tendo em conta os antecedentes e o 
estádio atual de desenvolvimento do SNS. 

É provável que a efetividade desta coordenação depen-
da da implementação de duas medidas simultaneamente 
estruturais e instrumentais a saber:

> Arquitetura do modelo de financiamento e contratua-
lização; 

> Sistema de informação e soluções tecnológicas de 
comunicação e interligação Hospitais — Centros de Saúde.

Deverão ser a contratualização, as tecnologias de infor-
mação e de comunicação e os mecanismos de regulação 
sistémica, e não as pirâmides administrativas, a ordenar 
as relações e o desempenho das diversas instituições.17

Os setores da informática e das telecomunicações estão 
em acelerado desenvolvimento a nível mundial e poderão 
ajudar a mudar drasticamente muitos dos problemas atuais 
de (des)articulação entre Hospitais e Centros de Saúde, e a 
reduzir as ineficiências e desperdícios do sistema.

O mesmo Grupo Técnico16 assinala que a reestrutura-
ção dos cuidados de saúde primários deve evitar aborda-
gens fragmentadas, medidas avulsas e intervenções de-
sarticuladas ou contraditórias. Por isso, é necessário ter 
em conta o contexto sistémico e uma visão coerente do 
conjunto que permita o planeamento estratégico e ações 
consequentes.

Lembra, igualmente, que o Governo de 2002-2005 foi 
fortemente contestado por querer criar novos exemplos 
de controlo dos Centros de Saúde por parte dos Hospitais, 
ainda que disfarçados num modelo de administração úni-
ca, retoricamente “equidistante” do Hospital e dos Agru-
pamentos de Centros de Saúde. 

A contestação a esta medida não deve ser interpretada 
como simples reação corporativa dos Cuidados de Saúde 
Primários. Deve antes levar a equacionar o cenário pro-
vável de uma administração que acaba por se centrar no 
Hospital levando à centrifugação dos Centros de Saúde, 
passando estes a ser elementos marginais para suprir in-
suficiências de recursos do Hospital primeiro em médicos 
para as urgências e, depois, se o orçamento do ACES e da 
prevenção não estiver protegido e blindado, em recursos 
financeiros para suprir os défices crescentes do hospital. 

Na prática, a complexidade, dimensão e “urgência” dos 
problemas dos Hospitais acabam por monopolizar a ener-
gia, preocupações e tempo da administração “única” ou exi-
gir mais um órgão de administração dedicado ao Hospital;

Por outro lado, é previsível que a prevenção, a promo-
ção da saúde e a saúde pública possam ser fortemente 
prejudicadas num cenário de administração “comum” 

porque as atividades mais importantes e prioritárias (em 
termos de saúde) são, infelizmente, as menos mediáticas 
e “urgentes”.

Ao invés de dar prioridade à gestão integrada de cuida-
dos, centrada no cidadão, este modelo poderá dar priorida-
de à integração organizacional, centrada na administração.

A abordagem sistémica da saúde implica o aprofunda-
mento da interligação dos Centros de Saúde com as res-
tantes instituições de saúde locais, designadamente com 
os Hospitais. 

O sistema de saúde, como serviço para o cidadão, tem 
de aperfeiçoar uma gestão integrada que elimine barrei-
ras e garanta fluidez nos circuitos que o utente ou o doente 
necessitem de percorrer ao longo dos cuidados primários, 
dos cuidados hospitalares ou dos cuidados continuados. 

A experiência das diferentes Unidades Locais de Saú-
de evoluiu, independentemente da vontade dos seus 
promotores, para um modelo efetivamente centrado no 
Hospital, faltando avaliar qual o impacto dessa evolução 
no desenvolvimento dos CSP, na prioridade à promoção da 
saúde e à prevenção da doença e na obtenção de ganhos 
de saúde objetivos para a população abrangida. 

Entretanto, há que não confundir gestão integrada do 
utente, centrada no cidadão e na resposta às suas neces-
sidades, com gestão integrada dos serviços, centrada no 
dispositivo de administração. 

Desenvolver e consolidar alguns mecanismos que vi-
sem ganhos de eficiência através da economia de escala 
em alguns aspetos logísticos (aprovisionamento, apoios 
técnicos, sistema de informação, etc.) não obriga, neces-
sariamente, à gestão comum de serviços com profundas 
diferenças de cultura e métodos.

Existe evidência de que o conceito de unidades de 
saúde integradas, como instrumentos de coordenação 
que assegurem a organização e prestação dos cuidados 
centrados nas pessoas, representa uma forma adequada 
para garantir a sua circulação fluida entre os serviços; que 
promover a deslocação regular aos Centros de Saúde e a 
colaboração regular entre especialistas hospitalares e mé-
dicos de família, proporciona ganhos de funcionalidade, 
acessibilidade, eficiência e efetividade e existem exemplos 
bem-sucedidos a nível nacional que poderão ser referência 
para outras iniciativas; que o trabalho regular conjunto de 
equipas multidisciplinares, devidamente formalizadas, en-
quadradas e orientadas para objetivos de saúde concretos, 
envolvendo Hospitais e Centros de Saúde, como é o caso 
das Unidades Coordenadoras Funcionais da área materno-
-infantil, proporciona ganhos de saúde notáveis.17

Por outro lado, não é plausível que a administração 
comum de Hospitais e ACES promova, por si só, melhores 
práticas em ambos os setores, pela simples razão de que 
esse desiderato carece de medidas de diferente natureza.
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CONCLUSÃO

Parece óbvio que o nosso sistema de saúde precisa 
de reformas para melhorar a eficiência através da 

integração dos serviços assistenciais, concentrando-se 
mais nos problemas de saúde e necessidades dos cida-
dãos. Não podemos continuar com o atual alheamento e 
falta de articulação entre os cuidados primários, hospita-
lares e continuados.

As estratégias para melhorar a coordenação devem 
contudo centrar-se nas áreas da gestão clínica e da orga-
nização na prestação de cuidados. 

Modelos de gestão da doença, normas de orientação 
clínica, processos assistenciais integrados, sistemas de 
informação clínica, podem ser instrumentos importantes 
para melhorar a coordenação dos cuidados.

Apesar de não existirem evidências suficientes para 
recomendar a sua utilização generalizada, estas estraté-
gias fazem parte do caminho que devemos prosseguir e 
das áreas nas quais devemos continuar a trabalhar.

A questão-chave não parece estar numa administra-
ção “comum”, mas no desenvolvimento de mecanismos 
de coordenação eficazes que respeitem as dinâmicas de 
desenvolvimento próprias das instituições envolvidas.16  

A ideia de que os ancestrais problemas de articulação 
entre Hospitais e ACES se resolvem com uma administra-
ção “comum” parece ser uma ideia simplista e de tipo bu-
rocrático, descentrada dos focos essenciais do sistema: o 
cidadão e a comunidade. 16

Hospitais e Centros de Saúde, apesar de complemen-
tares, são hoje organizações com caraterísticas e culturas 
sociotécnicas muito distintas e em permanente diferen-
ciação e sofisticação em sentidos diversos. Essa diferen-
ciação é útil para a adequação e qualidade dos cuidados 
que ambos prestam à população.16

A sua gestão requer grande sensibilidade e competên-
cias bem consolidadas, para compreender e saber lidar 
com cada uma delas. É uma aprendizagem que deve ser 
feita em paralelo e permanente diálogo. Não num modelo 
de subordinação e definhamento de qualquer uma delas.
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VITAL: UM INSTRUMENTO 
INOVADOR NO APOIO 
À DECISÃO CLÍNICA

JOSÉ PEDRO ALMEIDA

Engenheiro na área de Informática Médica
Gestor do Projeto − Clinical Intelligence

VITAL — Um projeto desenvolvido no Centro Hospitalar de São 
João, EPE*, que conseguiu vencer o maior prémio mundial de 
inovação em saúde da Microsoft, o Microsoft Health Users 
Group Innovation Awards 2014, prémio esse atribuído nos 
Estados Unidos em fevereiro 2014 pelo General Manager de 
Healthcare da Microsoft Corporation, Steve Aylward.

Este projeto venceu também este ano, em Londres, o prémio 
Europeu ITEuropa — European IT & Software Excellence 
Awards 2014 — Big Data, Business Intelligence & 
Analytics Solution of the Year (março 2014).

O VITAL é o corporizar da resiliência dos profissio-
nais do São João. A resiliência de um conjunto de 

pessoas que luta diariamente para vencer a resistência à 
mudança; a resiliência de quem assiste à inércia dos vários 
fornecedores de software que, com a sua sede de fatura-
ção e venda de produtos fechados, continuam longe dos 
verdadeiros problemas dos hospitais e do contacto com 
as suas equipas; a resiliência de quem sabe que existe 
um mar de informação valiosa nos milhares de registos 
eletrónicos inseridos pelos profissionais de saúde mas 
da qual não se consegue tirar o máximo partido em prol 
do doente; a resiliência de quem se apercebe que muitas 
vezes, entre a vida e a morte, poderá estar apenas um sis-
tema informático que foi incapaz de provar que a evolução 
tecnológica serviu para algo mais do que armazenar re-
gistos em formato digital.

Vivemos numa era em que os sistemas de informação 
fazem parte das nossas vidas. Especialmente no contex-
to hospitalar, a contínua desmaterialização dos vários 
processos de negócio tem levado a que a informação seja 
cada vez mais arquivada em formato digital. Contudo, esta 
evolução tem também criado um ecossistema de aplica-
ções que vão florescendo em cada hospital sem qualquer 
visão sistémica e que, para além de não partilharem infor-
mação entre si, tornam os médicos e enfermeiros autên-
ticos peritos em cliques, tal é o número de botões em que 
precisam de clicar até conseguirem ter uma visão holísti-
ca do que se está a passar com cada um dos seus doentes. 
Mas porque não conseguir ter acesso à informação mais 
crítica e pertinente sobre um doente em apenas um cli-
que? Não será possível gerir e correlacionar de forma mais 
eficiente os milhares de registos de informação que exis-

* Projeto desenvolvido em parceria com a tecnológica portuguesa DevScope.
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Apesar dos ganhos notáveis 
que a plataforma trouxe para 
a gestão financeira e clínica, 
a verdade é que é no terreno, 
dia a dia, no momento em 
que o médico ou o enfermeiro 
estão com o doente que tudo 
acontece… é nesse momento 
que, cada vez mais, a tecnologia 
tem de intervir se ambicionarmos 
tentar mudar verdadeiramente 
uma organização.

tem sobre um doente e deles extrair imediato valor para, 
dessa forma, mudar a realidade atual? 

Com base neste paradigma, o Hospital de São João ini-
ciou em 2011 um processo revolucionário de desenvol-
vimento de um poderoso instrumento tecnológico que 
é capaz de recolher, correlacionar e analisar milhões de 
registos em segundos, o que lhe confere uma capacidade 
ímpar para estudar em profundidade o funcionamento 
dos diversos processos do hospital, com particular enfo-
que no estudo das populações de doentes que serve e na 
obtenção da relação custo-benefício de cada tratamento. 
Assente num modelo totalmente centrado no utente e em 
toda a cadeia de valor que interfere no seu tratamento, 
desde a encomenda de um fio de sutura até à sua utiliza-
ção no contexto de uma determinada cirurgia, esta solu-
ção é capaz de agregar e correlacionar não só informação 
administrativa e financeira, mas também um vasto con-
junto de informação clínica que se encontra dispersa por 
diferentes sistemas operacionais, em diferentes formatos, 
e cujo tratamento é bastante complexo. Com base nestas 
metodologias, é possível obter uma visão holística de todo 
o percurso do doente, permitindo dar resposta a questões 
que, até agora, nunca tinham sido possíveis. Esta capaci-
dade de gerir informação para dela tirar partido, quer a 
nível de gestão quer a nível das potencialidades que re-
presenta para a investigação clínica, tem permitido obter 
ganhos de conhecimento notáveis que se repercutem em 
mudanças estratégicas no funcionamento dos processos 
da organização, colocando o São João ao nível dos melho-
res hospitais do mundo nesta área.

Apesar dos ganhos notáveis que a plataforma trouxe 
para a gestão financeira e clínica, a verdade é que é no 
terreno, dia a dia, no momento em que o médico ou o en-
fermeiro estão com o doente que tudo acontece… é nesse 
momento que, cada vez mais, a tecnologia tem de intervir 
se ambicionarmos tentar mudar verdadeiramente uma 
organização. É preciso criar instrumentos que consigam 
tirar partido da informação clínica para catalisar mudan-
ças a nível operacional, em tempo real, em áreas tão per-
tinentes como o controlo de infeção, o uso de antibióticos 
ou o risco de deterioração clínica. É preciso potenciar a 
capacidade computacional e inteligência artificial das má-
quinas para que estas detetem atempadamente situações 
que colocam em risco os doentes e conduzam imediata-
mente essa informação relevante a quem dela precisa 
para os tratar, constituindo-se um novo instrumento 
operacional para apoio à decisão clínica e à segu-
rança do doente, uma nova inteligência clínica.

O internamento é sem dúvida um dos locais onde os 
doentes se encontram mais vulneráveis e expostos a ris-
cos, exigindo uma monitorização apertada por parte dos 
profissionais que estão encarregues do seu tratamento. 
Mas estes ambientes são também altamente complexos e 

stressantes, onde existe uma rotatividade de profissionais 
e disrupção de staff permanente consoante as mudanças 
de turno, os dias da semana, e as férias de pessoal, onde 
os doentes são transferidos entre serviços e recebidos por 
outros profissionais que ainda não tiveram oportunidade 
de conhecer em profundidade a individualidade de cada 
caso clínico, onde por vezes existe falta de comunicação 
entre os profissionais de diferentes grupos profissionais 
ou de diferentes níveis de senioridade. Todos estes fa-
tores humanos são transversais a qualquer hospital no 
mundo, mas, a verdade é que podem levar a uma avalia-
ção ineficiente do estado de saúde de cada doente e ao 
tardio reconhecimento da deterioração do seu estado clí-
nico. É no meio de toda esta azáfama, onde podem passar 
despercebidos todo um conjunto de eventos indesejáveis, 
que instrumentos de VIgilância, moniTorização e ALerta 
como o VITAL podem marcar a diferença.

Baseado na evidência bibliográfica de que cerca de 
80% dos doentes hospitalizados possuem parâmetros 
fisiológicos fora da normalidade, pelo menos 24 horas an-
tes da sua entrada numa Unidade de Cuidados Intensivos 
(UCI), o VITAL monitoriza a cada segundo toda a informa-
ção de parâmetros fisiológicos e resultados laboratoriais 
dos doentes e, com base em análise de dados avançada, 
busca padrões nos dados que possam dar indicações de 
que o doente está clinicamente instável. O objetivo é com-
plementar as práticas já instituídas e fornecer um novo 
instrumento para apoiar as equipas clínicas (médicos e 
enfermeiros) na identificação precoce de algumas com-
plicações graves. A essência da mais-valia reside na auto-
matização do reconhecimento de situações que até agora 
só seriam detetadas mais tarde, por vezes após um ponto 
de não retorno, por implicarem a procura consciente dessa 
informação e a necessidade de visitar muitos sistemas de 
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informação diferentes e integrar mentalmente essa gran-
de quantidade de informação até que uma ação possa ser 
tomada. 

O VITAL é capaz de, autonomamente, desencadear um 
algoritmo de ação que envia uma mensagem de alerta ao 
médico e enfermeiro responsáveis pelo doente, sempre 
que exista uma combinação de fatores alarmantes que 
evidenciem que o mesmo está em risco. Está também em-
butido no processo clínico eletrónico do Hospital, dando 
aos clínicos a possibilidade de rever uma lista de doentes 
ordenados de acordo com o seu grau de risco de deterio-
ração, antes do algoritmo ser despoletado. No momento 
em que escrevo este artigo, um médico poderá estar a 
caminhar pelo piso 2 do Hospital de São João e receber no 
seu telefone uma indicação de que o seu doente, que está 
no piso 9, poderá estar a apresentar sinais de deteriora-
ção preocupantes, com base na análise de um conjunto 
de informação que acaba de surgir em sistema e da qual o 
médico ainda não tomou conhecimento.

O VITAL propõe-se como uma abordagem mais siste-
mática e inteligente à identificação destas situações de 
risco, é um sistema que potencia as virtudes homem-má-
quina, aliando o conhecimento clínico que lhe foi trans-
mitido pelo humano às capacidades computacionais de 
análise e correlação de informação de uma máquina que 
funciona em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por se-
mana, independentemente de qualquer fator de stress 
fisiológico ou psicológico, procurando contribuir decisi-
vamente para aumentar a probabilidade de sucesso dos 
métodos manuais atualmente em uso. As suas poten-
cialidades extravasam o campo da deterioração clínica, 
estando também já a revelar-se um precioso auxílio no 
apoio ao controlo da infeção e resistências aos antimicro-
bianos, com a deteção de padrões nos dados aliada a uma 
alarmística que permite atuar imediatamente no terreno, 
por exemplo no isolamento imediato de um doente ou na 
intervenção de uma equipa de stewardship para a revisão 
da terapêutica antibiótica.

Mas se todos estes temas são de interesse e aceitação 
transversal, é também consensual que o grande desafio 
é, para além de conceber estas soluções, conseguir em-
butir a sua mais-valia na própria prática clínica…”fazer as 
coisas acontecer no terreno” e isso exige muito mais do 
que tecnologia. Exige-se acima de tudo uma equipa, um 
conjunto de pessoas que decidem colaborar independen-
temente da sua área de conhecimento e que embarcam 
nestes desafios despidas de preconceitos, que por vezes 
fazem com que tudo continue na mesma, aliadas a parcei-
ros tecnológicos com uma postura radicalmente diferente 
da habitual, uma postura de quem faz parte da equipa e 
vê o impossível como um desafio, mais do que como um 
entrave. É também aqui que este projeto marca a diferen-
ça pois ele é muito mais do que a tecnologia altamente 
avançada que usa. Este projeto é o fruto da vontade que 
as pessoas que nele colaboram têm de procurar fazer 
mais com menos. É também a prova de que os sistemas 
de informação feitos na cave não resultam, é preciso que 
as equipas tecnológicas se envolvam no terreno e que sin-
tam onde estão os verdadeiros problemas das organiza-
ções e a partir daí se esforcem por arquitetar as melhores 
formas de as solucionar. É preciso criar equipas multidisci-
plinares onde o informático é também um médico, um en-
fermeiro, um técnico de laboratório, um farmacêutico, um 
gestor e onde esses perfis aprendem também a ser um 
pouco “informáticos”. Só nesta simbiose de conhecimen-
tos é que se podem criar instrumentos verdadeiramente 
fantásticos capazes de marcar a diferença em processos 

O VITAL é capaz de, 
autonomamente, desencadear 
um algoritmo de ação que 
envia uma mensagem de 
alerta ao médico e enfermeiro 
responsáveis pelo doente, 
sempre que exista uma 
combinação de fatores 
alarmantes que evidenciem 
que o mesmo está em risco.

O VITAL propõe-se como uma 
abordagem mais sistemática e 
inteligente à identificação destas 
situações de risco, é um sistema 
que potencia as virtudes homem- 
-máquina, aliando o conhecimento 
clínico que lhe foi transmitido 
pelo humano às capacidades 
computacionais de análise e 
correlação de informação de uma 
máquina que funciona em tempo 
real, 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, independentemente de 
qualquer fator de stress fisiológico 
ou psicológico, procurando 
contribuir decisivamente para 
aumentar a probabilidade de 
sucesso dos métodos manuais 
atualmente em uso.
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procurar mudar o rumo dos acontecimentos. Porque não 
tentar prever quando é que determinados eventos desfa-
voráveis podem vir a ocorrer na saúde de uma determi-
nada população de doentes e exercer ações preventivas 
nesses doentes evitando que aconteçam?

Até lá é preciso ter em conta que toda esta tecnologia 
não chega. Cada vez mais a criação destas soluções inova-
doras tem de ser combinada de forma eficaz com uma mu-
dança organizacional profunda. É preciso conseguir mudar 
hábitos e a cultura enraizada nas organizações, é preciso 
estabelecer políticas e promover a reengenharia de proces-
sos… é preciso muito mais do que fazer aplicações, é preciso 
sentir que a organização é um conjunto de pessoas e que 
são essas pessoas que caraterizam a sua identidade. Só a 
combinação destes fatores é que verdadeiramente poderá 
marcar a diferença e conduzir à transformação organiza-
cional, permitindo novos ganhos em saúde.

que têm tanto de complexidade como de decisivos, como 
é disso exemplo o risco de deterioração clínica mas tam-
bém o do controlo de infeção hospitalar e das resistências 
aos antimicrobianos onde o VITAL, com a sua capacidade 
de monitorização, análise e alarmística, também tem tido 
particular intervenção. 

As oportunidades que esta plataforma está a criar, dia 
após dia, permitem-nos ter esperança de que, a longo 
prazo, se possa escrever uma nova página na prática da 
medicina. Atualmente, a medicina é uma arte que se ba-
seia no juízo heurístico de profissionais altamente espe-
cializados em todo o mundo. Esse conhecimento, quando 
aliado à capacidade de cruzamento de dados e deteção de 
padrões destes instrumentos, pode ser utilizado para aju-
dar a desenvolver soluções que permitam compreender 
melhor a saúde das populações, prevendo com bastante 
antecedência o que poderá acontecer com cada doente 
e, dessa forma, delinear um conjunto de estratégias para 

As oportunidades que esta plataforma está a criar, dia após dia,       
permitem-nos ter esperança de que, a longo prazo, 

se possa escrever uma nova página na prática da medicina.

Da esquerda para a direita: Michael Robinson − Microsoft Vice President − United States Health & Life Sciences Solutions  |  António Ferreira − 
Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, EPE  |  José Pedro Almeida − Engenheiro na área de Informática Médica 
do Centro Hospitalar de São João, EPE − Gestor do Projeto − Clinical Intelligence  |  Steve Aylward − Microsoft General Manager − United States 
Health & Life Sciences Solutions”
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António Correia de Campos 
é uma personalidade incontornável  

da área da saúde, não só a nível 
nacional mas também internacional.
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ANTÓNIO CORREIA DE CAMPOS Nascido a 14 de dezembro de 
1942, em Torredeita, Viseu, é um reconhecido político e go-
vernante português que desde sempre se destacou no setor 
da saúde. 
Licenciado em Direito, no ano de 1966, pela Faculdade de Di-
reito da Universidade de Coimbra, tornou-se mais tarde, em 
1978, Mestre em Saúde Pública pela Universidade John Ho-
pkins nos Estados Unidos e Doutor em Saúde Pública pela 
Universidade Nova de Lisboa, tendo realizado também uma 
especialização como administrador hospitalar na Escola de 
Rennes, em França, em 1969.
Reconhecido Professor Catedrático da Escola Nacional de 
Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, trabalhou na 
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (1986-
1989) e no Banco Mundial (1992-1995). A sua carreira ga-
nhou maior visibilidade nacional e notoriedade internacional 
quando inicia funções como Ministro da Saúde dos XIV (2001-
-2002) e XVII (2005-2008) Governos Constitucionais. 
Da sua atividade profissional destacam-se, entre outros, o 
desempenho de altos cargos dirigentes, tais como o de Pre-

sidente do Conselho Científico do Instituto Europeu de Ad-
ministração Pública de Maastricht, Presidente do Instituto 
Nacional de Administração, Secretário de Estado do Abas-
tecimento do  V Governo Provisório, Secretário de Estado da 
Saúde do V Governo Constitucional e Deputado à Assembleia 
da República.
A 28 de junho de 2005 foi condecorado com a Grã-Cruz da Or-
dem do Infante D. Henrique e, recentemente, com o Grau de 
Grande Oficial da Ordem de Bernardo O’Higgins, do Chile. 
Deputado do Partido Socialista ao Parlamento Europeu, entre 
2009 e 2014, assumiu responsabilidade de Presidente do Pai-
nel de Avaliação Científica e Tecnológica (STDA) e a Presidên-
cia da Comissão Parlamentar Mista EU/Chile.
António Correia de Campos é pois uma personalidade incon-
tornável, nomeadamente, da área da saúde, não só a nível 
nacional mas também internacional que se destaca, também, 
enquanto autor de vários livros e artigos sobre administração, 
economia e política da saúde, equidade, reforma da seguran-
ça social, entre outros.
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GH: Nas suas funções enquanto Ministro da Saú-
de do XVII (2005-2008) Governo Constitucional, 
o Prof. Doutor Correia de Campos foi impulsiona-
dor e defensor acérrimo da evolução dos modelos 
de gestão no Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
nomeadamente na alteração no processo de 
conversão dos Hospitais SA (Sociedade Anóni-
ma) em Hospitais EPE (Entidade Pública Empre-
sarial). Atualmente, e já passados vários anos, 
como avalia esta reforma? 
ACC: A concessão de mais autonomia aos hospitais do 
SNS é uma velha reivindicação dos gestores hospitalares, 
desde que o Professor Coriolano Ferreira elaborou o Esta-
tuto Hospitalar e o Regulamento Geral dos Hospitais, em 
1967. O modelo de instituto público tornou-se progressi-
vamente inadaptado à complexidade da gestão hospitalar. 
Mesmo após o reconhecimento da autonomia administra-
tiva e financeira dos IP, a concentração de tecnologias, 
especialidades produtivas, profissões altamente diferen-
ciadas, complexidade do produto e das funções e dificul-
dades de medida do desempenho tornaram a gestão dos 
hospitais uma das atividades de maior complexidade e 
mais difícil avaliação. O crescimento de gastos exigido 
pelo conhecimento científico crescente e o aparecimento 
de tecnologias inovadoras e escassamente substitutivas 
aconselham a que os hospitais tenham modelos de gestão 
flexíveis e responsáveis. O volume de investimentos e os 
elevados encargos de funcionamento tornam os hospitais 
organizações complexas, para as quais o modelo conven-
cional da administração pública se revela crescentemente 
inadequado. A passagem de Hospitais IP a Hospitais SA 
foi um salto no desconhecido. A facilidade com que uma 
empresa de capitais “exclusivamente” públicos se pode-
ria transformar numa empresa de capitais “maioritaria-
mente públicos” e, mais tarde, em simples SA levaram a 
que a mudança operada em 2002 fosse revista em 2005 
na versão Hospitais EPE. Não tenho informação de que o 
modelo tenha impedido a modernização. Basta observar 
o que ocorreu nos principais e mais diferenciados hospi-
tais públicos, O Santa Maria, o São João e os HUC, ao longo 
dos últimos nove anos, para se perceber a importância da 
mudança estatutária realizada. Se alguém tiver dúvidas 
poderá fazer um esforço de imaginação idealizando o que 
teria acontecido a esses hospitais se o estatuto anterior se 
tivesse mantido. Estariam hoje no mais profundo declínio 
tecnológico e científico.

GH: No seu livro Reformas da Saúde — O fio con-
dutor (2008, Almedina) fez uma breve referência 
às Parcerias Público-Privadas (PPP) para a cons-
trução e gestão destes hospitais. Nessa mesma 
altura, referiu a complexidade de um modelo em 

que existe a junção da gestão clínica com a cons-
trução do edifício e que as mesmas deveriam ser 
revistas. Atualmente, e já com estes modelos de 
hospitais implementados em Portugal, volvidos 
6 anos, como analisa esta realidade?

ACC: Os seis anos de PPP na Saúde foram altamente po-
sitivos. Não estou sequer a emitir uma opinião pessoal, 
mas a de órgãos independentes do Estado, como o Tribu-
nal de Contas e a avaliação que os adversários políticos do 
anterior governo fizeram das PPP. Sempre excecionaram 
as da Saúde, reconhecendo que aí as coisas tinham cor-
rido bem: contenção do valor das propostas, economia de 
meios, rigor contratual e até acompanhamento da tutela 
que conseguiu aprender com os erros de Amadora-Sintra 
e exercer com plenitude as suas funções de controlo e 
avaliação. Aos escassos detratores das PPP na Saúde, gos-
taria de perguntar se conhecem algum método que, no 
contexto em que elas surgiram, tivesse logrado transfe-
rir riscos e gerir realidades complexas melhor que as PPP. 
Sem esquecer que, se elas não tivessem sido criadas, hoje 
não teríamos novos hospitais em Braga, Cascais, Loures e 
Vila Franca de Xira. Pena tenho que o Algarve se tivesse 
atrasado na aceitação da localização do seu futuro Hospi-
tal Central, que Évora tenha ficado para segunda vaga e 
que sobretudo o Hospital Oriental de Lisboa, devido à sua 
complexidade, não tenha podido avançar com foi progra-
mado, dando origem a episódios como o da Maternidade 
Alfredo da Costa e a indecisões como as relativas ao des-
tino final dos Hospitais Curry Cabral e Pulido Valente. O 
funcionamento em pleno dos três hospitais na cintura de 
Lisboa representou um considerável avanço na melhoria 
da assistência hospitalar na capital, facultando condições 
para que dois dos três polos centrais possam melhorar 
consideravelmente o seu desempenho.

O volume de investimentos 
e os elevados encargos 
de funcionamento tornam 
os hospitais organizações 
complexas, para as quais 
o modelo convencional 
da administração pública 
se revela crescentemente 
inadequado.
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GH: Outra das reformas pela qual batalhou en-
quanto Ministro da Saúde do XVII Governo Cons-
titucional foi a reforma dos Cuidados de Saúde 
Primários (CSP), iniciada em 2005. Na altura, já 
previa a reestruturação dos Centros de Saúde 
através da criação de Unidades de Saúde Familiar 
(USF), assegurando os cuidados de saúde primá-
rios como o pilar central do sistema de saúde e os 
centros de saúde como o apoio institucional des-
tes cuidados. Como sabemos, nos nossos dias, a 
adesão à reforma não tem sido uniforme ao longo 
do país, criando algumas desigualdades nos cui-
dados de saúde disponibilizados aos cidadãos. 
Que avaliação faz destes desequilíbrios? Na sua 
opinião quais são as principais lacunas que esta 
reforma apresenta?
ACC: Essa foi certamente a mais bem conseguida das re-
formas da primeira década deste século. Não por mérito 
meu, apenas mostrei energia e resiliência, mas por ter 
sido concebida e fortemente apoiada por médicos e en-
fermeiros de família que viram nela a superação das frus-
trações que os feriam desde os anos oitenta, aquando da 
criação das correspondentes carreiras. Quando deixei o 
MS, em janeiro de 2008, estavam em funcionamento 106 
USF. Hoje estão quase 400 em plena atividade. Ao lado 
delas persistem modelos convencionais, ainda que pro-
movidos para atenuar as desigualdades na qualidade do 
atendimento. Mas estas são visíveis, tão visíveis que até 
a Troika recomendou a generalização da cobertura do País 
por USF. O modelo internacionalizou-se de modo respeitá-
vel e veio dar esperança de alta realização profissional a 
milhares de médicos, enfermeiros e técnicos. E sobretudo 
veio melhorar o acesso e a qualidade de cuidados primá-
rios a centenas de milhares de Portugueses. A diferença 
entre o modelo convencional e o novo modelo não pode 
servir senão para encaminhar os candidatos a adotarem 
a versão USF. Demorar a reconversão, apesar das dificul-
dades conhecidas em escassez de médicos e falta de en-
tusiasmo de algumas administrações, só pode prejudicar 
o desempenho.

GH: Continuando na área das reformas da saúde, 
mas agora em tempos mais atuais, como é do seu 
conhecimento foi constituído um Grupo de Tra-
balho, através do Despacho do Secretário de Esta-
do Adjunto do Ministro da Saúde n.º4319/2013, 
de 15 de março, publicado no Diário da Repúbli-
ca, para se proceder à definição do conceito de 
centro de referência, estabelecendo critérios de 
identificação e reconhecimento dos centros de 
referência pela Tutela, propondo o modelo de 
implementação e financiamento e forma de in-

tegração nas Redes Hospitalar Portuguesa e de 
Referência Europeia. 
Qual a avaliação que faz relativamente a estes 
Centros de Referência? 
ACC: A complexidade tecnológica dos novos meios de luta 
contra a doença e a inovação que lhes está associada dão 
aso a conflitos entre a excecionalidade e a generalidade. 
Se o SNS tem que ser geral, isto é, se deve cuidar integral-
mente da saúde das populações, tal não significa que essa 
generalidade tenha que existir em todos os locais e em 
todos os hospitais. Pelo contrário, sendo impossível gerar 
qualidade de forma horizontal para cada episódio com-
plexo, torna-se necessário que existam meios verticais, 
especializados, de alta concentração de recursos, onde as 
patologias mais complexas tenham acolhimento. É simul-
taneamente um requisito de qualidade e de universalida-
de. Serviços especializados medíocres semeados pelo ter-
ritório só fazem baixar a qualidade geral do sistema. Este 
deve dispor de unidades de excelência, geograficamente 
planeadas para acolher população de áreas de atração 
vastas. Recursos que facultem adestramento permanen-
te a equipas multidisciplinares, em vez de permitirem ni-
chos de exceção que cairão de morte natural quando os 
recursos ocasionalmente concentrados se dispersarem ou 
desaparecerem. Esta é a política europeia para as doen-
ças raras, onde a cooperação transfronteiriça deve ser a 
regra. Deve ser também a política nacional a adotar para 
as chamadas “especialidades raras”. Por muito estimáveis 
que tenham sido golpes de audácia individual e conjuntu-
ral que criaram núcleos excêntricos de alguma qualidade, 
o sistema tornou-se adulto e não pode mais tolerar exce-
ções dispendiosas e ineficientes. Isto parece simples, mas 
é muito complexo num país onde o talento não abunda 
e amizades e simpatias conjunturais podem deformar o 
plano, consumindo recursos sem garantia de continuida-
de e fugaz vida de qualidade. As redes de referência vi-
sam regulamentar essa nova hierarquia técnica, tal como 
há cinquenta anos, a regionalização hospitalar permitiu, 
apesar das dificuldades materiais, criar uma rede ordena-
da de recursos hospitalares, a qual funcionou com acerto 
e aceitação.

Serviços especializados medíocres 
semeados pelo território só 
fazem baixar a qualidade geral 
do sistema. Este deve dispor 
de unidades de excelência, 
geograficamente planeadas 
para acolher população 
de áreas de atração vastas.



26

GH: Segundo este mesmo Grupo de Trabalho, “o 
enquadramento dos futuros Centros de referên-
cia em território português, bem como a sua inte-
gração nas futuras Redes Europeias de Referên-
cia (RER), deverá atender à Diretiva 2011/24/EU, 
de 9 de março (cuidados de saúde transfronteiri-
ços), e aos critérios gerais e específicos a serem 
aprovados pela Comissão Europeia”. Acredita que 
em Portugal o setor da Saúde é suficientemente 
competitivo internacionalmente? 
Quais os riscos para Portugal deste novo quadro 
legal? 
ACC: Vamos ao início: as redes transfronteiriças não nas-
ceram da diferenciação tecnológica, nasceram do princí-
pio da livre circulação dos cidadãos para utilizarem um 
mercado único de serviços de saúde. Objetivo estimável, 
mas de matriz claramente mercadibilista, baseado na fa-
mosa diretiva de serviços da EU (diretiva Bolkenstein), 
onde a Saúde foi excecionada, “et pour cause”, no final de 
uma longa luta política no Parlamento Europeu, na penúl-

tima legislatura. A diretiva sobre as redes transeuropeias 
de saúde foi um sucedâneo para responder à imprecisão 
legislativa que estava a conduzir à migração “selvagem” 
de doentes nas potências centrais. Depois foi aproveitada 
pela Comissão para integrar o conceito de integração tec-
nológica, de especialização de centros de doenças raras e 
de harmonização e normalização de registos clínicos. Por-
tugal teve uma posição errada nesta matéria. Com medo 
absurdo dos gastos no estrangeiro com os seus nacionais 
foi sempre a reboque dos acontecimentos. Agora surge- 
-lhe a obrigação de incorporar a diretiva na legislação na-
cional e está muito expandida a interpretação de que a di-
retiva vai servir para desenvolver o turismo de saúde. Ora 
a diretiva é explícita na exclusão deste turismo o que não 
significa que o esforço de normalização de procedimentos 
não venha a ser muito útil para o turismo de saúde. Mas 
separemos as águas: oferta de turismo de saúde já exis-
tia antes e deve prosseguir e desenvolver-se. A diretiva 
transfronteiriça visa apenas garantir que qualquer cida-
dão deve ter o direito de escolher, dentro de fortes limi-
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tes, o seu local de tratamento, pago pelo país de origem, 
nos exatos termos em que ele era tratado no seu país. O 
que significa que, sendo o nosso modelo do tipo SNS, será 
necessário especificar bem os custos totais de tratamen-
to que podem ser reembolsados, o que não é facilmente 
realizável.

GH: Nos últimos anos, até aos dias de hoje, temos 
assistido a uma modificação notória da política 
da Saúde, mais precisamente na política do me-
dicamento. Como avalia a atual política do medi-
camento em Portugal?
ACC: Quando a Troika chegou a Portugal observou que 
a despesa nacional em medicamentos era praticamente 
o dobro da média europeia, em termos proporcionais ao 
PIB e por paridade do poder de compra. A meta de ajusta-
mento fixada e aceite foi a redução desse gasto para 1% 
do PIB. O que está quase realizado, com grande sofrimen-
to da indústria e da distribuição e sacrifício de alguma da 
inovação introduzida pela via hospitalar. Este quase mila-
gre, dada a natureza pacífica da sua execução, deveu-se 
a vários fatores: antes de mais, à margem de manobra 
consentida pelos elevados lucros anteriores da indústria, 
da distribuição e da venda a público; depois pela coinci-
dência temporal do ajustamento com a expansão do mer-
cado de genéricos; depois ainda pelo termo de proteção 
de patentes de um grande número de medicamentos de 
marca, de toma regular, que exploravam o alto preço que 
lhes era consentido; finalmente, porque os cidadãos pas-
saram a pagar menos na farmácia por um grande número 
de medicamentos de toma regular. Os preços vieram por 
aí abaixo na grande maioria dos medicamentos de grande 
eficácia e elevado consumo, os chamados “blockbusters”. 
Permanecem todavia dois problemas: o reduzido contro-
lo sobre os preços dos medicamentos de uso dominante-
mente hospitalar, mesmo os já pré-existentes, e a dificul-
dade de acolher nos orçamentos do SNS os medicamentos 
inovadores, da geração biológica ou mais modernamente 
de intervenção molecular, bem como os futuros medica-
mentos da medicina personalizada. O ajustamento orça-
mental terá grandes dificuldades em prosseguir os êxitos 
vencidos, mas o certo é que esta mudança se fez sem 
trauma de maior e a crédito do atual governo.

GH: Bem sabemos que a situação financeira, eco-
nómica e social destes últimos 3 anos em Por-
tugal foi um desafio para a sustentabilidade do 
setor público e dos seus subsistemas, nomeada-
mente a ADSE. É do conhecimento público que 
defende a manutenção deste subsistema. Nes-
se contexto continua a defender a reforma da 

ADSE? Em que termos e sob que pressupostos?
ACC: A ADSE é anterior ao 25 de abril e resistiu à criação do 
SNS, reforçando a sua natureza de subsistema privativo 
dos funcionários e pensionistas do Estado. A lógica da sua 
subsistência e financiamento tem sido sempre criticada, 
embora tenha mudado profundamente nos últimos anos. 
Os encargos incorridos nos hospitais públicos deixaram de 
estar a cargo da ADSE, mas mantêm-se as suas responsa-
bilidades na hospitalização privada em regime de conven-
ção ou acordo de adesão, o que representa o acentuar do 
seu caráter setorial e de privilégio, ao mesmo tempo que 
promove a sobrevivência e até florescimento da hospita-
lização privada, à custa de todos e para benefício apenas 
de alguns. Nestes últimos anos a ADSE evoluiu para um 
modelo voluntário, com financiamento mais forte por par-
te dos beneficiários, neste momento no correspondente a 
3,5% do valor bruto de vencimentos e pensões. Segundo 
os últimos dados, a ADSE, aliviada de encargos hospitala-
res, utiliza quase 500 milhões de euros dos seus recursos 
anuais no ambulatório convencionado e em medicamen-
tos. O sistema tornou-se um pouco mais justo, embora 
ainda não reflita a equidade que deve caraterizar a pres-
tação de cuidados de saúde a cargo de recursos públicos. 
O futuro da ADSE, para que não fira a equidade entre ci-
dadãos por diferenças ocupacionais, deve evoluir para um 
regime mutualista, com base em financiamento voluntá-
rio dos seus contribuintes. Esta natureza de subsistema 
complementar que permite livre escolha de prestador, o 
que é altamente apreciado pelos seus beneficiários, conta 
também com elevada participação financeira destes, no 
ponto de contacto com os serviços prestadores. De res-
to, o caráter elevado dessa participação do utente torna 
naturalmente impossível a sua adoção como sistema uni-
versal, como alguns apressadamente pretendem, dada a 
incapacidade de a maioria dos trabalhadores por conta de 
outrem e pensionistas da Previdência poderem pagar os 
elevados co-pagamentos da ADSE.

O futuro da ADSE, para que 
não fira a equidade entre 
cidadãos por diferenças 
ocupacionais, deve 
evoluir para um regime 
mutualista, com base em 
financiamento voluntário 
dos seus contribuintes.
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Oferecer a gestão de hospitais 
públicos a gestores privados, 
fora dos termos bem definidos 
nas PPP e nos contratos de 
gestão como o que vigorou 
para o Hospital de Amadora-
-Sintra, significa transformar 
um produto público, sujeito a 
inúmeras servidões, num produto 
privado, isento dessas servidões 
(urgências, especialidades não 
rentáveis, ensino e investigação, 
impossibilidade de encerrar 
serviços, impossibilidade 
de transferências 
e despedimentos, etc.).

GH: No ano passado contestou a proposta da As-
sociação Portuguesa da Hospitalização Privada 
(APHP) de gerir hospitais do Serviço Nacional de 
Saúde, considerando que seriam colocados “pro-
blemas técnicos no pagamento e financiamento 
dos serviços”. 
Pode, por favor, especificar em que medida e 
quais os potenciais constrangimentos a esperar 
da implementação desta proposta? 
ACC: Trata-se de uma pura proposta de propaganda in-
serida na histórica reivindicação do setor privado de ser 
pago por convenção, a qual não tem sustentação na lei 
nem na realidade. A lei considera o setor privado como 
meramente complementar e não competitivo com o sis-
tema público. Oferecer a gestão de hospitais públicos a 
gestores privados, fora dos termos bem definidos nas PPP 
e nos contratos de gestão, como o que vigorou para o Hos-
pital de Amadora-Sintra, significa transformar um pro-
duto público, sujeito a inúmeras servidões, num produto 
privado, isento dessas servidões (urgências, especialida-
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Trata-se do fator que provoca mais ineficiências, desperdícios 
e redundância de gastos na Saúde em Portugal. Uma histórica 

posição da Ordem dos Médicos tem tolerado a acumulação 
de funções. (…) Os médicos aceitavam a ambiguidade do sistema 

e o SNS adquiriu novos defensores, estes a quem convinha 
a ambiguidade da dupla militância. O sistema impede 

os hospitais de funcionarem com eficiência.

des não rentáveis, ensino e investigação, impossibilidade 
de encerrar serviços, impossibilidade de transferências e 
despedimentos, etc). O que redundaria em duplo prejuízo 
para o Estado: não só os gestores privados passariam a 
praticar uma política de desnatação, guardando os casos 
rentáveis e descartando os dispendiosos, como o sempre 
escasso orçamento do SNS teria que partilhar recursos 
entre hospitais públicos e hospitais de gestão privada o 
que exerceria uma tensão insuportável sobre o orçamen-
to da saúde com provável deterioração do setor público. 
Acabando por se gastar, no final, mais dinheiro do que 
hoje se gasta.

GH: Já que falamos em setor público e privado, 
que opinião tem relativamente à acumulação de 
funções dos médicos do SNS com o setor privado? 
Entende que deve ser um sistema a manter ou a 
considerar alterar? 
ACC: Trata-se do fator que provoca mais ineficiências, des-
perdícios e redundância de gastos na Saúde em Portugal. 
Uma histórica posição da Ordem dos Médicos tem tolerado 
a acumulação de funções. As raízes do problema remon-
tam ao tempo em que os médicos tinham remuneração 
pública pouco mais que simbólica. Depois, quando os orde-
nados e pagamentos de horas extra passaram a facultar 
uma retribuição global, disforme nos seus fundamentos, 
mas atraente para os profissionais, foi-se tolerando em 
mútuo consentimento esta acumulação. Os médicos acei-
tavam a ambiguidade do sistema e o SNS adquiriu novos 
defensores, estes a quem convinha a ambiguidade da 
dupla militância. O sistema impede os hospitais de fun-
cionarem com eficiência. Excesso de médicos nos grandes 

hospitais, excesso de horas extra sem controlo durante 
décadas e incapacidade de tornar os serviços hospitalares 
geríveis segundo o desempenho. Nos últimos anos, com o 
controle das horas extra imposto pela Troika, a combina-
ção ambígua começa a claudicar. Por um lado surgem cada 
vez mais profissionais a aspirarem a um sistema remune-
ratório que contemple o desempenho, do tipo do praticado 
nas USF. Por outro lado, o setor privado concentrou-se em 
grandes unidades, acolhendo ambulatório variado e até 
urgências, rarefazendo a clínica privada em meio urbano 
e exigindo exclusividade aos profissionais que emprega. 
Parece assim estarem criadas condições para se avançar 
decididamente para a separação das águas, pelo menos 
de forma gradual. Um bom princípio seria condicionar o 
recrutamento de novos especialistas em regime de tempo 
integral, bem como limitar a direção e chefia de serviços a 
profissionais em dedicação exclusiva.

GH: Para finalizar e em jeito de retrospetiva, gos-
taríamos que indicasse três palavras que em sua 
opinião melhor caraterizavam a realidade do SNS 
em 2011 e, atendendo a que muitos defendem 
a importância dos ciclos económicos de 7 anos, 
três palavras que gostaria viessem a caraterizar 
o Serviço Nacional de Saúde daqui a 4 anos?
ACC: Poderemos caraterizar o SNS em 2011 com três ex-
pressões: contração dolorosa, ineficiências persistentes, 
todavia grandes ganhos em Saúde. Em 2018 seriam de-
sejáveis os seguintes atributos: sobrevivência de valores 
e resultados, responsabilidade acrescida por mais autono-
mia e avaliação de desempenho e clarificação das ambigui-
dades e ofensivas do setor privado.
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Administrador da José de Mello Saúde

UM SISTEMA DE SAÚDE 
ETICAMENTE RESPONSÁVEL

JOSÉ CARLOS LOPES MARTINS

CON[SENTIDO] OPINIÃO
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Há em Portugal um amplo consenso sobre os prin-
cípios que enformam o Serviço Nacional de Saúde.

Certamente que este consenso está suportado por 
fundamentos éticos associados ao direito à saúde e ao 
acesso aos cuidados e tem tradução nas grandes bases do 
SNS — generalidade, universalidade, gratuitidade tenden-
cial, isto é — tudo, para todos tendencialmente grátis. São 
princípios generosos e inspiradores, mas ou lhe damos um 
conteúdo efetivo e sustentável ou correm o risco de se tor-
narem uma concha vazia. 

Sabe-se que encarar frontalmente o desafio da sus-
tentabilidade, especialmente em períodos de fraco ou 
nulo crescimento económico, é politicamente sensível e 
eleitoralmente pouco rendível, e por isso o debate (?) tem 
sido feito mais com retórica do que com serena aderência 
à realidade.

Mas de facto é urgente questionarmo-nos, sem peias, 
sobre se é possível manter estáticos e inalteráveis os atri-
butos com que o sistema foi estruturado há quatro déca-
das, ou se é necessário proceder a mudanças no próprio 
modelo, adequando a sua estrutura de financiamento e 
organização, de modo a garantir a acessibilidade, a equi-
dade, a solidariedade e a sustentabilidade. 

Entre nós os sucessivos movimentos de reforma ence-
tados por diferentes governos têm visado essencialmente 
aspetos operacionais do sistema, adotando apenas medi-
das "cost-oriented", muito delas com efeitos limitados ao 
curto prazo. E na realidade, as condições económicas e so-
ciais exigem, mais do que nunca a adoção de formas dis-
ruptivas nos modelos de oferta e organização de cuidados 
e de ajustamentos corajosos no financiamento.

Na abordagem às alterações de modelos de gestão e 
financiamento há, do meu ponto de vista, três questões 
relevantes para as quais é imperioso encontrar respostas 
concretas e consistentes: a) como otimizar os recursos 
disponíveis; b) quanto pode / deve o Estado gastar em 
saúde; c) que nível de cobertura deve ser oferecido.

 COMO OTIMIZAR OS RECURSOS DISPONÍVEIS 

Existem no sistema de saúde português enormes 
ganhos de eficiência a capturar, quer a nível macro 

— na arquitetura do sistema, numa melhor combinação de 
serviços —, quer a nível micro — através da continuada me-
lhoria de performance das unidades prestadoras.

A criação de valor com os recursos financeiros já alo-
cados ao setor constitui o primeiro e fundamental fator 
de sustentabilidade; é premente encontrar soluções de 
médio e longo prazo, mas é também importante agir no 
curto prazo.

Saliento aqui algumas áreas de intervenção pela im-
portância estruturante que lhes atribuo: 

> Adaptação da oferta às alterações que se têm veri-
ficado na natureza da procura, atuando designadamente 
na eliminação de barreiras entre cuidados primários e 
hospitais, através da atribuição formal e sistemática da 
função — coordenador de cuidados — ao médico de família, 
a quem competirá estabelecer o patient care pathway en-
tre diferentes prestadores.

As divisões CSP/HH tem sido um obstáculo a uma ofer-
ta eficiente e, por isso, há que avaliar os resultados das Uni-
dades Locais de Saúde e melhorar e aprofundar o conceito.

Impõe-se também que seja feita a substituição de ser-
viços tradicionais de consulta hospitalar para doentes 
crónicos por formas avançadas de gestão de doença com 
larga participação de self-care management.

> Estabelecimento de processos institucionalizados 
de colaboração entre organizações públicas e privadas; 
o sistema de saúde português é de jure e de facto, um 
sistema misto e por isso nada deve obstar a que as uni-
dades privadas, que preencham os requisitos de quali-
dade, possam integrar o perímetro de planeamento da 
oferta pública e as redes de referenciação, potenciando 
as capacidades existentes independentemente de serem 
públicas ou privadas.

Na abordagem às alterações de modelos de gestão 
e financiamento há, do meu ponto de vista, três questões
relevantes para as quais é imperioso encontrar respostas

concretas e consistentes: a) como otimizar os recursos
disponíveis; b) quanto pode/deve o Estado gastar em saúde; 

c) que nível de cobertura deve ser oferecido.



32

> Diversificação de formas de gestão de estabele-
cimentos públicos, especialmente através de parcerias 
público-privadas equilibradas e sustentáveis. Em nome de 
boa gestão dos recursos públicos é determinante que os 
cuidados sejam prestados ao mais baixo custo com igual 
ou melhor qualidade. Estão já em funcionamento um nú-
mero de Hospitais em PPP que possibilita um benchma-
rking objetivo e a retirada de conclusões seguras sobre 
as vantagens da aplicação deste instrumento à gestão de 
outros hospitais.

 As posições subjetivas e fechadas às evidências dos 
números e dos factos, não podem contaminar decisões 
que, de um ponto de vista ético, devem ser tomadas tendo 
exclusivamente em conta o que é melhor para os doentes 
e mais eficiente para os contribuintes.

A discussão deste tema tem sido muito pobre porque é 
feita, a maior parte das vezes, sem apresentação de quais-
quer fundamentos e é com frequência preconceituosa.

É tempo de análises técnicas rigorosas e isentas; exis-
te informação abundante e é do interesse público que se 
possam tirar conclusões seguras.

> Adoção progressiva de liberdade de escolha: a pos-
sibilidade de escolher o hospital/serviço/médico é, cada 
vez, mais uma expetativa forte dos cidadãos e um direito 
que começa a ser incorporado nos diplomas regulatórios 
da organização do sistema de saúde. Acresce que a liber-
dade de escolha é um potente instrumento indutor de efi-
ciência e melhoria de qualidade.

É muitas vezes referido que a liberdade de escolha im-
plicaria encerramento de serviços e restrições no acesso. 
Naturalmente que têm de haver consequências para ser-
viços que sistematicamente são preferidos na escolha dos 
consumidores, mas as consequências serão gradativas; 

terão essencialmente a ver com ajustamentos no perfil 
clínico e respeitarão sempre a salvaguarda da equidade e 
da acessibilidade das populações.

QUANTO PODE/DEVE O ESTADO GASTAR 
EM SAÚDE

A despesa em saúde representa uma parte signifi-
cativa da economia e tem apresentado uma taxa 

de crescimento anual superior ao crescimento da riqueza 
do país.

O recurso ao crescimento de receitas via aumento de 
impostos é uma solução esgotada e em qualquer circuns-
tância fortemente penalizadora para cidadãos, famílias e 
empresas.

Por sua vez a persistência e acumulação de deficits são 
prejudiciais para a economia no seu todo.

A despesa de saúde vai estar sob forte pressão, já que 
os drivers essenciais do aumento de custo, quer do lado 
da oferta quer do lado da procura, são incontornáveis e 
persistentes.

A resolução desta equação vai exigir um acordo dura-
douro entre as forças políticas, dado o carácter estrutu-
rante de que se reveste e o impacto na economia do país.

Concordo que o controle orçamental na saúde não pode 
ser um objetivo em si mesmo, mas tem de ser considerado 
como um pressuposto fundamental para garantir a ma-
nutenção de um sistema equitativo e eficiente que possa, 
continuar a cumprir os seus objetivos no futuro e a garantir 
continuadamente os direitos essenciais dos portugueses.

Adoção progressiva de liberdade de escolha:
a possibilidade de escolher o hospital/serviço/médico é, 

cada vez mais, uma expetativa forte dos cidadãos e um direito
que começa a ser incorporado nos diplomas regulatórios

da organização do sistema de saúde. Acresce que a liberdade
de escolha é um potente instrumento indutor 

de eficiência e melhoria de qualidade.
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QUE NÍVEL DE COBERTURA DEVE SER 
DISPONIBILIZADO

Depois de esgotadas todas as possibilidades de ob-
tenção de ganhos de eficiência e chegados ao limi-

te suportável da carga fiscal e confrontados com os male-
fícios económicos de geração de deficits, é imperioso que 
se debata e se acorde politicamente de forma alargada 
soluções de sustentabilidade, como por exemplo ajusta-
mento de benefícios oferecidos, retirando itens do packa-
ge (que no caso português é, por definição constitucional, 
a totalidade de cuidados), ou o agravamento das taxas de 
utilização, ou a redução da população elegível para co-

bertura por parte do financiamento do SNS; é importante 
frisar aqui que não se trata de deixar sem cobertura qual-
quer segmento da população, mas antes propor uma co-
bertura e uma só, utilizando o potencial de financiamento 
de subsistemas.

São questões sensíveis, politicamente pouco apetecí-
veis de tratar mas não podem nem devem ser tabu, nem 
abordadas com ligeireza ou rejeitadas liminarmente sem 
análise e avaliação de impactos.

Compete aos profissionais, a todos os profissionais, 
mas muito em especial aos gestores, criar as condições 
favoráveis ao debate alargado e profundo e consequente.

Depois de esgotadas todas as possibilidades de obtenção
de ganhos de eficiência e chegados ao limite

suportável da carga fiscal e confrontados com os malefícios
económicos de geração de deficits, é imperioso que

se debata e se acorde politicamente de forma alargada
soluções de sustentabilidade, como por exemplo ajustamento

de benefícios oferecidos, retirando itens do package
(que no caso português é, por definição constitucional,
a totalidade de cuidados), ou o agravamento das taxas 
de utilização, ou a redução da população elegível para 

cobertura por parte do financiamento do SNS; é importante
frisar aqui que não se trata de deixar sem cobertura 
qualquer segmento da população, mas antes propor 

uma cobertura e uma só, utilizando o potencial 
de financiamento de subsistemas.

Compete aos profissionais, a todos os profissionais, 
mas muito em especial aos gestores, criar as condições 

favoráveis ao debate alargado e profundo e consequente.
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CARLOS VAZ
Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE 

PERGUNTAS [COM] RESPOSTA

CARLOS VAZ Nascido a 14 de dezembro de 1955, em Angola, é 
um nome de referência na administração hospitalar nacional. 
De todo o seu percurso profissional destaca-se, entre outros, 
o seu empenho contínuo numa cultura de gestão eficaz e efi-
ciente, em constante mutação, envolvendo sempre os profis-
sionais de saúde e sem nunca perder o primado do utente. 
Licenciado em Direito, pela Faculdade de Direito da Universi-
dade de Coimbra, ingressou no ano de 1983 na Escola Nacio-
nal de Saúde Pública onde frequentou o XIV Curso de Admi-
nistração Hospitalar. 

Decorria o ano de 1985 quando Carlos Alberto Vaz iniciou, no 
Hospital Distrital de Bragança, a sua atividade profissional e 
logo depois, em 1986, toma posse do lugar de Administrador 
do quadro único de Administradores Hospitalares. 
Entre 1986 e 1987, a convite da Secretaria de Estado da Saú-
de, frequentou o Curso “Application of Industrial Engineering 
Techniques to Hospital Management”, ministrado pela Bos-
ton University Health Police Institute. 
Um ano depois, em 1988, é nomeado Administrador Delega-
do do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Mi-
randela sendo, também, na altura, Administrador do Hospital 
de Macedo de Cavaleiros.
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GH: Enquanto Administrador Hospitalar ocupou o 
cargo de Presidente do Conselho de Administração 
de várias unidades hospitalares. Exerce tais fun-
ções, ininterruptamente, há aproximadamente 25 
anos. Assistiu à mudança dos Hospitais, num pri-
meiro momento sob as regras do Setor Público Ad-
ministrativo (SPA), num segundo momento, para 
Sociedades Anónimas (SA) e ultimamente para 
Entidades Públicas EPE. Como observou esta evo-
lução, nomeadamente a empresarialização pública 
dos Hospitais?

CV: O setor da saúde foi seguramente, dentro da nossa jo-
vem democracia, o setor que mais evoluiu, com melhores 
resultados para as nossas populações. Aumento expo-
nencial da esperança de vida, diminuição da mortalidade 
materno infantil, com números dos melhores a nível mun-
dial, são alguns dos resultados.
A esta evolução altamente positiva, não está alheia a im-
plementação de sistemas de distribuição de água potável 
a mais de 95% da população, a implementação de sanea-
mento básico na mesma proporção, nomeadamente nas 
grandes cidades e ainda a uma melhoria significativa das 
condições de vida das populações, quer económicas, quer 
de acesso, sobre todas as vertentes.
O ponto de partida para esta melhoria, no que se refere 
à evolução dos sistemas de saúde, foi sem dúvida com o 
surgimento do grande movimento social europeu que 
empurrou os partidos políticos e governos, de todos os 
quadrantes, para a aceitação de formas de solidariedade 
social e para a criação de sociedade do welfare, ou estado 
de providência, que hoje conhecemos. 
As constituições passariam a inscrever a saúde como um 
direito universal em pé de igualdade com os direitos his-
toricamente mais antigos e considerados até aqui como 
mais essenciais como eram os direitos à liberdade, ao tra-
balho e mesmo à educação.

Em Portugal, observamos a criação das caixas de Provi-
dência e os seus serviços de saúde, as primeiras medidas 
de organização hospitalar, nomeadamente a legislação de 
1968 com a criação do Regulamento e estatuto Hospitalar 
e alguns decretos posteriores de 1971 de tentativa estru-
turante de um sistema de saúde, ainda que incipiente mas 
já de cobertura territorial mais lata, nomeadamente com a 
construção de novos hospitais nas capitais de distrito do 
interior.
Mas, a evolução mais acentuada no nosso país tem a ver 
com a criação em 1979 do Serviço Nacional de Saúde, uni-
versal e gratuito, agora nem tanto!
Embora com interpretações diversas, a sua evolução me-
receu uma observação positiva por todos os quadrantes. 
Criou novas estruturas, aumentou exponencialmente o 
número de profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, 
gestores, como aumentou a sua qualidade profissional. As 
organizações melhoraram exponencialmente com a dis-
ponibilidade de conhecimento e tecnologia. Criou-se o pri-
mado do doente verdadeiramente objetivo, como sendo a 
razão de ser de todo o sistema.
Com a evolução do mundo e das coisas, com a sucessão 
dos agentes políticos e os ciclos eleitorais próprios de um 
regime democrático, o sistema vai-se reformando, ou me-
lhor, vão-se alterando os processos e as práticas, confor-
me a visão desses mesmos agentes políticos.
Foi assim no final da década de noventa com a revisão do 
regime jurídico do setor empresarial do estado, incluindo 
as bases gerais do estatuto das empresas públicas do es-
tado. A lei 27/2002 de 8 de novembro que aprovou o novo 
regime jurídico de gestão hospitalar e procedeu à primeira 
grande alteração à lei de bases da saúde, veio estabele-
cer que os hospitais públicos passariam a poder revestir a 
natureza das sociedades anónimas de capitais exclusiva-
mente públicos, dotadas de personalidade jurídica, auto-
nomia administrativa, financeira e patrimonial e natureza 
empresarial. O processo de empresarialização havia sido 

Em 1990, foi nomeado por Sua Excelência O Ministro da Saú-
de, Presidente do Conselho de Administração do Hospital Dis-
trital de Mirandela onde permaneceu até 1996, acumulando 
também funções de Administrador Delegado. 
Em 1996, foi nomeado como Presidente do Conselho de Ad-
ministração do Hospital Distrital de Bragança e, com a altera-
ção da empresarialização hospitalar, foi eleito Presidente do 
Conselho de Administração do Hospital São Gonçalo, S.A.
Em 2005, foi nomeado Presidente do Conselho de Adminis-
tração do Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua, EPE, 

e, posteriormente, em 2007, foi nomeado Presidente do 
Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-
Montes e Alto Douro, EPE, por Despacho n.º 6430/07 de 1 de 
março, onde exerceu funções até março de 2013.
Atualmente, Carlos Alberto Vaz é Presidente do Conselho de 
Administração do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE, 
constituído por duas Unidades Hospitalares: a Unidade Hos-
pitalar Padre Américo, em Penafiel, e a Unidade Hospitalar de 
S. Gonçalo em Amarante.
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iniciado em 1998 com a experiência piloto do Hospital de 
São Sebastião em Santa Maria da Feira. Em 2005, é cria-
do o DL 93/2005 que transforma os hospitais sociedades 
anónimas em entidades públicas empresariais. Indepen-
dentemente da verdadeira razão desta alteração por parte 
dos agentes políticos, na pureza dos princípios seria para 
realçar a autonomia de gestão do SNS, mais no que se re-
fere à área hospitalar. Teria sempre em vista a melhoria 
de desempenho, da eficácia e eficiência e da qualidade do 
serviço, mas sujeitas agora a um regime mais estrito ao 
nível das orientações estratégicas a exercer pelo Ministé-
rio das Finanças e da Saúde, baseado na operacionalidade 
e racionalidade económicas das decisões de investimento. 
Foi um grande passo para a autonomia hospitalar, dei-
xando mesmo para os regulamentos internos os aspetos 
organizacionais e não estatutários, com a criação de ór-
gãos de direção adequados à dimensão, complexidade e 
especificidade dos hospitais. Aprovaram-se estatutos com 
um regime jurídico mais flexível de modo a abranger todo 
o panorama hospitalar.
Chamar-lhe-ia uma reforma hospitalar, que nos obrigou a 
uma visão diferente do sistema, em permanente mutação.
O diabo está nos pormenores!
A autonomia era e é necessária, a adaptação e moder-
nização dos processos e das práticas é necessária, mas 
seguramente o acompanhamento, a monitorização, a 
avaliação dos agentes, por variados fatores, não foi sem-
pre a melhor. Sem querer debruçar-me pela avaliação ne-
cessária da gestão, em múltiplas teorias de governação, 
ou a análise dos múltiplos stakeholders envolvidos, com 
interesses vários, direi que a não avaliação objetiva, ou o 
retirar de consequências dos resultados, levará sempre a 
uma maior centralidade por parte do poder político, com a 
consequente perda das autonomias.
Em épocas de crise, como a que atravessamos, em que 
os recursos são cada vez mais escassos, obriga-nos em 
primeira linha a uma racionalização cada vez maior, pen-
sando sempre na obrigação de atender da melhor maneira 
as populações que nos procuram, melhorando a gestão, 
dentro dos contratos-programa possíveis.
Mas, chegados a este momento, com os graves problemas 
económicos e financeiros que enfrenta o País, penso ser a 

altura própria para uma verdadeira reforma do sistema de 
saúde, nomeadamente hospitalar, poder ser sustentável.
Necessário se torna que os agentes políticos, todos, se 
juntem, num pacto de regime, para uma definição alarga-
da e de longo prazo do Serviço Nacional de Saúde.

− Que SNS queremos? Que financiamento pode suportar?

Só com uma ideia clara do papel do Estado na saúde e de 
que montantes financeiros o estado, as populações, todos 
nós, queremos suportar é que se poderá fazer uma ver-
dadeira reforma do sistema, com melhorias significativas.

− Queremos serviços de saúde multicêntricos que consti-
tuam uma rede funcional, que integrem instituições públi-
cas, instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, mas 
com autonomia e assumindo as suas responsabilidades?

− Queremos que o financiamento seja feito por objetivos, 
com contratos-programa que efetivamente façam a co-
bertura real das populações não conforme as disponibili-
dades financeiras do momento?

− Queremos acompanhar a evolução tecnológica dotando 
as instituições de meios necessários, ou refundir o siste-
ma, dotando apenas alguns hospitais mais diferenciados 
desses meios, para uma cobertura centralizada mas me-
lhor preparada em Recursos Humanos e Técnicos?

− Queremos desenvolver efetivamente os cuidados pri-
mários, dotando-os de meios técnicos e humanos neces-
sários, ou continuamos com uma visão Hospitalocêntrica?

− Queremos planear a cobertura dos serviços de saúde, 
baseados em estudos técnicos e efetivos, ou continuamos 
a construir estruturas conforme a força dos agentes polí-
ticos a cada ciclo político, com os custos que representam?

Poderíamos fazer todos nós muitas outras perguntas, segu-
ramente muito objetivas, mas todas necessárias para uma 
discussão indispensável para uma verdadeira reforma do 
sistema de saúde. Além da necessária proteção na saúde, 

Só com uma ideia clara do papel do Estado na saúde 
e de que montantes financeiros o estado, as populações, 
todos nós, queremos suportar é que se poderá fazer uma 

verdadeira reforma do sistema, com melhorias significativas.
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das nossas populações, com mais ou menos estado de pro-
vidência, o sistema tem também de ser visto como um ins-
trumento de desenvolvimento económico e social do país.
Assim os agentes políticos o queiram!

GH: Considera que na gestão hospitalar existe uma 
fórmula para o sucesso?

CV: “O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é 
no dicionário" − Albert Einstein. Frase seguramente sábia 
que responderia sem mais à vossa pergunta.

É comumente aceite a complexidade gestionária hospita-
lar, quer em primeira linha porque tratamos pessoas, quer 
pelas pessoas que compõem a organização. Em segunda 
linha a complexidade tecnológica que envolve, transfor-
mando os hospitais em monstros económicos e financei-
ros, com necessidades de substituição quase permanente, 
tendo em conta a evolução exponencial dessa mesma tec-
nologia e da ciência médica em geral.

− Exige aos gestores conhecimentos de largo espetro, 
para um planeamento estratégico e operacional envol-
vente, articulado com a rede de cuidados na procura duma 
maior eficácia e eficiência perante recursos públicos cada 
vez mais escassos.

− Exige dos profissionais de gestão de topo, muito traba-
lho diário de articulação funcional com todas as pessoas, 
todos os intervenientes, de todas as profissões, pois geri-
mos mais do que tudo pessoas!

− Exige dos profissionais de gestão muita resiliência, quer 
interna quer externa, nomeadamente com as tutelas em 
épocas de crise, com recursos cada vez mais escassos.

− Exige uma monitorização efetiva e permanente de or-
ganização em todas as suas vertentes, de modo a atingir 
os objetivos contratualizados com grande racionalização 
de meios.

Além dos conhecimentos técnicos indispensáveis para a 
gestão há também qualidades subjetivas não mesuráveis 
em números nem em tabelas, mas que por vezes são um 
fator importante para que se possam atingir resultados 
positivos.
Porque trabalhamos com pessoas e para pessoas, o bom 
senso e a cordialidade são seguramente predicados ami-
gos da produtividade e da motivação.
Encarar a liderança com responsabilidade, mais do que 
como uma posição de privilégio, deverá ser um pensamen-
to basilar. Essa responsabilidade assumida levar-nos-á à 
consistência e ao reconhecimento dos nossos pares e fun-
damentalmente da organização.
Os japoneses reconhecem duas exigências basilares para 
a liderança. Uma é aceitar que a posição atingida não con-
fere privilégios, antes acarreta responsabilidades. A outra 
é reconhecer que os líderes de uma organização precisam 
de impor a si próprios essa conformidade entre atos e pa-
lavras, entre comportamento e crenças e valores apregoa-
dos, aquilo a que chamamos integridade pessoal!
Há um velho ditado transmontano que diz: "O exemplo é 
meio sermão".

 “O único lugar onde o sucesso 
vem antes do trabalho é no 
dicionário" − Albert Einstein. 
Frase seguramente sábia 
que responderia sem mais 
à vossa pergunta.

Encarar a liderança com 
responsabilidade, mais 
do que como uma posição 
de privilégio, deverá ser um 
pensamento basilar. Essa 
responsabilidade assumida 
levar-nos-á à consistência 
e ao reconhecimento 
dos nossos pares 
e fundamentalmente 
da organização.
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DETERMINANTES SOCIAIS DA 
SAÚDE NA GRAVIDEZ, PÓS-PARTO 
E MATERNIDADE RECENTE: 
O IMPACTO DA MIGRAÇÃO

[INOVAÇÃO E CONHECIMENTO] 

INTRODUÇÃO

Apesar das mudanças recentes nos movimentos mi-
gratórios, a feminização da migração e o aumento 

da participação das mulheres migrantes na demografia eu-
ropeia tornou-se unânime. Isto reveste-se de especial im-
portância no que concerne às políticas de saúde das popu-
lações, nomeadamente porque a evidência científica mos-
tra que os imigrantes têm um maior risco de contrair doen-
ças infeciosas, agudas e crónicas, apresentam mais risco de 
doenças mentais, maiores índices de morbilidade associada 
à gravidez, e complicações sexuais e reprodutivas como re-
sultado de determinantes psicossociais específicos (Bune-
vicius et al., 2009) — vulnerabilidade crescente, exacerbada 

por stressores associados ao processo migratório (Carballo, 
2009a; Carballo, 2009b; Martins, Faria & Lage, 2010).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta para a 
urgência em investir e agir sobre os determinantes sociais 
da saúde na tentativa de melhorar a saúde e atenção so-
cial às populações vulneráveis   (e.g. mulheres, migrantes, 
crianças), especialmente no contexto da crise económica 
mundial, onde o empobrecimento e as desigualdades ten-
dem a ser mais fortemente agravadas (Loureiro & Miran-
da, 2011). Essas diferenças são particularmente sérias, 
quando associadas à condição de gravidez, pelas contin-
gências psicológicas e biológicas inerentes, aumentando 
a vulnerabilidade das mulheres imigrantes grávidas, seus 
filhos e suas famílias.

A TESE DE DOUTORAMENTO é a modalidade mais im-
portante e mais antiga de um trabalho científico. A sua 
origem está diretamente relacionada com o aparecimen-
to das primeiras universidades na Europa, no início do 
século XII.
Esta área do estudo constitui um espaço fundamental 
para a defesa de novos argumentos, ideias, hipóteses, 
métodos, descobertas e conclusões, sempre a partir de 
uma exaustiva pesquisa de livros e trabalhos científicos. 

Existem muitas hipóteses em ciência que estão erradas. 
Isso é perfeitamente aceitável, 

elas são a abertura para achar as que estão certas.  
CARL SAGAN

Atualmente, torna-se cada vez mais importante o in-
vestimento na divulgação de trabalhos científicos que 
se apresentam como contributo maior no desenvolvi-
mento da área da saúde. 
Assim sendo, a Revista Gestão Hospitalar não poderia 
ficar indiferente ao que de excelência surge na área 
académica da saúde. Dedicará, portanto, uma secção 
ao tema, incluindo as principais linhas interpretativas, 
plano de pesquisa, objetivos traçados e resultados ob-
tidos pelas mesmas.



39



40

A INVESTIGAÇÃO

O plano de pesquisa subjacente foi concebido para 
explorar determinantes clínicos, individuais e 

sociais específicos da saúde materna (na gravidez e pós-
-parto), avaliando-se o acesso, utilização e qualidade dos 
cuidados recebidos (adequação e satisfação das respostas 
oferecidas pelo sistema público de saúde), e estabelecen-
do uma comparação entre o estado de saúde, perceções e 
necessidades de mulheres imigrantes e nativas, nas mes-
mas condições e fases da maternidade. 

Para alcançar os objetivos definidos, três estudos foram 
realizados, com dados obtidos seguindo diferentes aborda-
gens metodológicas: uma revisão sistemática, um estudo 
qualitativo (com recurso a entrevistas semiestruturadas, 
transcritas e analisadas através de análise de conteúdo), 
e um estudo quantitativo (estudo transversal, com dados 
estatisticamente tratados). Os dados foram recolhidos em 
todos os hospitais de referência e várias associações civis 
da região urbana do Porto, para melhor alcançar a popula-
ção-alvo: mães recentes imigrantes dos países com maior 
representação em Portugal, à data (Brasil, países Africanos 
de Língua Portuguesa e países do Leste Europeu), assim 
como mulheres portuguesas (para comparação).

CONCLUSÕES

Os migrantes são muitas vezes, pelo menos inicial-
mente, relativamente saudáveis quando compa-

rados com a população países de acolhimento (e.g. efeito 
do migrante saudável). Estudos referem que os migrantes 
tendem a ser mais vulneráveis   a certas doenças trans-
missíveis e não transmissíveis, riscos ocupacionais, saúde 
mental empobrecida e problemas materno-infantis (Car-
ballo, 2009a; Carballo, 2009b; IOM, 2011; Gushulak, Pace, 
& Weekers, 2010; Rechel, Mladovsky, Ingleby, Mackenba-
ch & McKee, 2013).

As minorias têm frequentemente menos acesso a cui-
dados de saúde, recebem atendimentos de baixa qualida-
de e têm estados de saúde mais empobrecidos do que as 
populações nativas, apesar de vários esforços europeus 
em garantir políticas de livre acesso aos cuidados de saú-
de em alguns países. Migrantes indocumentados enfren-
tam os maiores problemas no acesso a serviços de saúde e 
são mais frequentemente expostos às piores condições de 
trabalho e ambientes de vida de alto risco (Bophal, 2007; 
Rechelet al., 2013). Adicionalmente, profissionais que pri-
meiramente contactam com estes imigrantes no acesso 
aos cuidados de saúde parecem frequentemente desco-
nhecer legislação específica da legítima acessibilidade.

Através da triangulação dos resultados obtidos nos 
três estudos, pôde estabelecer-se várias conclusões. No 
que concerne ao impacto da migração, as migrantes apre-
sentaram mais complicações na gravidez e no pós-parto, 
menos atenção pré-natal, cuidados de qualidade inferior, 
mais abortos e morbilidade materna em todos os estudos 
(Almeida Caldas, Ayres-de-Campos, Salcedo-Barrientos& 
Dias, 2013a; Almeida, Casanova, Caldas, Ayres-de-Cam-
pos & Dias, 2013b). Em relação à análise dos determinan-
tes sociais, verificou-se que as imigrantes tinham mais 
frequentemente menor nível de escolaridade (especial-
mente mulheres africanas), rendimentos mais baixos, 
piores condições de trabalho, e estavam mais frequente-
mente expostas a ambientes carenciados e à exclusão so-
cial (Almeida Caldas, Ayres-de-Campos & Dias,2014a; Al-
meida, Santos, Caldas, Ayres-de-Campos & Dias, 2014b).

Considerando-se a acessibilidade, utilização e qua-
lidade dos cuidados, mesmo em países como Portugal 
onde a saúde é gratuita para todas as mulheres durante 
a gravidez, as imigrantes têm mais frequentemente aten-
dimentos pré-natais tardios, gravidezes sem assistência 
pré-natal e menos consultas pré-natais, taxas de cesaria-
na mais altas e mais complicações intraparto (Almeida et 
al., 2014b). Barreiras evidenciadas no acesso aos serviços 
de saúde (e.g. barreiras de linguagem, falta de familiarida-

As minorias têm frequentemente 
menos acesso a cuidados de 
saúde, recebem atendimentos 
de baixa qualidade e têm estados 
de saúde mais empobrecidos 
do que as populações nativas, 
apesar de vários esforços 
europeus em garantir políticas 
de livre acesso aos cuidados 
de saúde em alguns países.

Analisando a interação 
das migrantes com instituições 
de saúde, identificaram-se 
dificuldades de comunicação 
potencialmente perigosas — 
além das barreiras linguísticas, 
a comunicação ineficaz entre 
o cuidador e o paciente dificulta 
a confiança clínica e afeta a futura 
utilização dos serviços de saúde.
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de com o SNS e os direitos de saúde, lacunas na literacia 
em saúde, exclusão social e discriminação) derivaram em 
atenção de qualidade inferior e maior incidência de resul-
tados adversos (Almeida et al., 2014b). Analisando a inte-
ração das migrantes com instituições de saúde, identifica-
ram-se dificuldades de comunicação potencialmente pe-
rigosas — além das barreiras linguísticas, a comunicação 
ineficaz entre o cuidador e o paciente dificulta a confiança 
clínica e afeta a futura utilização dos serviços de saúde. 
Ações de saúde pública equitativas deverão fornecer aos 
indivíduos e grupos a igualdade de oportunidades para 
satisfazer as suas necessidades (considerando diferen-
ças e expetativas culturais e étnicas), que podem não ser 
alcançadas fornecendo o mesmo atendimento padrão a 
todos. As migrantes foram também mais propensas a ma-
nifestar insatisfação com o pessoal administrativo e com 
o apoio dos médicos nas consultas pré-natais (Almeida et 
al., 2013b; Almeida et al., 2014b).

Há uma necessidade de mudar o foco do acesso aos 
cuidados de saúde, que parece ser, em grande parte, ga-
rantido aos imigrantes em Portugal, para assegurar a qua-
lidade do atendimento. No entanto, essa mudança deve 
ser realizada com precaução, considerando as transfor-
mações sociais em curso na Europa, no contexto da crise 
económica (nalguns países o acesso dos migrantes à saú-
de é uma realidade perdida, e é importante avaliar a sua 
aplicabilidade). Especial atenção deve ser prestada às po-
pulações mais vulneráveis, para melhoria da saúde global.

Os resultados mostram ainda que as migrantes têm 
maior probabilidade de ter suporte social baixo e de de-
senvolver depressão pós-parto, mas a migração parece 
não estar relacionada com perceções de stress elevado e 
funcionamento mental empobrecido no pós-parto (dados 
não publicados). Experiências individuais, socioeconómi-
cas e subjetivas assumem papéis relevantes na expressão 
da saúde, devendo ser urgentemente integradas na assis-
tência médica, para restabelecer a justiça social.

Há uma necessidade de mudar o foco do acesso aos cuidados de 
saúde, que parece ser, em grande parte, garantido aos imigrantes 

em Portugal, para assegurar a qualidade do atendimento.
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Advogado

Na senda do prescrito em anteriores Leis do Or-
çamento de Estado, no artigo 39.º da Lei n.º 83-

C/2013, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do 
Estado para o ano de 2014, com epígrafe “Proibição de va-
lorizações remuneratórias”, é vedada a prática de quais-
quer atos que consubstanciem valorizações remunerató-
rias dos trabalhadores do Setor Público.

A proibição de valorização e outros acréscimos remu-
neratórios, abrange, designadamente, os seguintes atos: 
alterações de posicionamento remuneratório, progres-
sões, promoções, nomeações ou graduações em categoria 
ou posto superiores aos detidos; atribuição de prémios de 
desempenho ou outras prestações pecuniárias de natu-
reza afim, que excedam o limite de 5% estabelecido no 
n.º 6 do artigo ora em análise; abertura de procedimen-
tos concursais para categorias superiores de carreiras 
pluricategoriais, gerais ou especiais, incluindo carreiras e 
corpos especiais, para as respetivas categorias de acesso 
e procedimentos internos de seleção para mudança de ní-
vel ou escalão; pagamento de remuneração diferente da 
auferida na categoria de origem, nas situações de mobili-
dade interna, na modalidade de mobilidade na categoria, 
iniciadas após a entrada em vigor da presente lei.

O artigo 39.º, n.º 2, encontra-se, assim, redigido de 
forma a abranger um vasto leque de atos que impliquem 
acréscimo remuneratório destes trabalhadores.

Na proibição estabelecida no artigo 39.º n.º 1, enqua-
dram-se, obviamente, outras situações, além das referi-
das no n.º 2. Uma das questões que aqui poderemos colo-

car é a de saber se a integração de suplementos na remu-
neração, constitui ou não uma valorização remuneratória 
vedada por lei.

Para analisarmos esta questão importa, primeiramen-
te, referir que existem dissemelhanças entre os regimes 
do Contrato Individual de Trabalho e o regime do Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas.

No Código de Trabalho, no artigo 258.º, entende-se 
por retribuição a prestação que, nos termos do contrato, 
das normas que o regem ou dos usos, o trabalhador tem 
direito, em contrapartida do seu trabalho. Por seu lado, 
esta compreende a retribuição base e outras prestações 
regulares e periódicas feitas, direta ou indiretamente em 
dinheiro ou em espécie. 

A LOE E A PROIBIÇÃO 
DE VALORIZAÇÕES 
E OUTROS ACRÉSCIMOS 
REMUNERATÓRIOS: 
REGIME JURÍDICO

Na senda do prescrito em anteriores 
Leis do Orçamento de Estado, no 
artigo 39.º da Lei n.º 83-C/2013, 
de 31 de dezembro, que aprovou 
o Orçamento do Estado para o ano 
de 2014, com epígrafe "Proibição 
de valorizações remuneratórias", 
é vedada a prática de quaisquer atos 
que consubstanciem valorizações 
remuneratórias dos trabalhadores 
do Setor Público.
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Refira-se que o pressuposto da regularidade acima 
mencionado, tem a ver com a ideia de permanência, fre-
quência e habitualidade, de tal forma que o trabalhador 
fique a contar que, quando receber a remuneração base, 
receberá também outras atribuições patrimoniais, pre-
sumindo-se assim, juris tantum, o carácter retributivo de 
qualquer atribuição patrimonial efetuada com regularida-
de pelo empregador. 

Por sua vez, na Lei de Vínculos Carreiras e Remune-
rações (abreviadamente designada LVCR), atualmente 
em vigor, o artigo 67.º, que corresponde ao artigo 146.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (doravante 
LGTFP), que entrará em vigor no próximo mês de agosto, 
prevê que a remuneração dos trabalhadores que exer-
cem funções ao abrigo de relações jurídicas de emprego 
público é composta pela remuneração base, suplementos 
remuneratórios e prémios de desempenho. 

Conforme estatui o artigo 70.º da LVCR (artigo 150.º 
da LGTFP), por remuneração base entende-se o montan-
te pecuniário correspondente ao nível remuneratório, 
conforme os casos, da posição remuneratória onde o tra-
balhador se encontra na categoria de que é titular ou do 
cargo exercido em comissão de serviço.

No que tange ao conceito de suplemento, este encon-
tra-se vertido no artigo 73.º da LVCR (artigo 159.º da LG-
TFP) e consiste no acréscimo remuneratório devido pelo 
exercício de funções em postos de trabalho que apresen-
tam condições mais exigentes relativamente a outros 
postos de trabalho caracterizados por idêntico cargo ou 
por idênticas carreiras e categorias.

Os suplementos podem ter caráter anormal e transitó-

rio (decorrentes da prestação de trabalho extraordinário, 
noturno, em dias de descanso semanal complementar e 
feriados, fora do local normal de trabalho, ajudas de cus-
to, subsídio de transporte); ou carácter permanente (de-
correntes de prestação de trabalho arriscado, penoso ou 
insalubre, por turnos, em zonas periféricas, com isenção 
de horário, de secretariado de direção, abono para falhas).

Na verdade, os requisitos de atribuição destes suple-
mentos, designadamente, o de que estes apenas são de-
vidos se e enquanto perdurarem as condições especiais e 
concretas que os determinaram, levar-nos-ão a concluir 
que o acréscimo remuneratório pressupõe também o 
exercício efetivo e a ausência deste pressuposto implica 
a sua perda.  

Ora, em face dos conceitos apresentados, impõe-se, 
parece-nos, para aferição da proibição de valorização re-
muneratória prescrita pelo artigo 39.º da LOE para 2014, 
proceder a uma distinção entre os dois regimes acima 
descritos. Enquanto no âmbito do contrato individual de 
trabalho, determinados suplementos podem integrar o 
conceito de retribuição, no contrato de trabalho em fun-
ções públicas, os suplementos apenas são devidos se e 
enquanto perdurarem as condições especiais e concretas 
que os determinaram.    

De acordo com o preceituado no n.º 23 do artigo em 
questão, este regime de proibição de valorização e acrés-
cimos remuneratórios tem natureza imperativa, prevale-
cendo sobre quaisquer outras normas legais ou conven-
cionais, especiais ou excecionais que disponham em sen-
tido diverso e não pode ser afastado ou modificado. 

Sendo certo que, a violação do disposto no citado ar-

De acordo com o preceituado no n.º 23 do artigo em questão, 
este regime de proibição de valorização e acréscimos 

remuneratórios tem natureza imperativa, prevalecendo sobre 
quaisquer outras normas legais ou convencionais, especiais ou 
excecionais que disponham em sentido diverso e não pode ser 

afastado ou modificado. Sendo certo que, a violação do disposto 
no citado artigo, importa a nulidade dos atos e faz incorrer os 

seus autores em responsabilidade civil, financeira e disciplinar.
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tigo, importa a nulidade dos atos e faz incorrer os seus 
autores em responsabilidade civil, financeira e disciplinar.

Importa também referir que, os órgãos e serviços res-
ponsáveis por ações de inspeção e auditoria devem comu-
nicar aos membros do governo responsáveis pela área da 
finanças e da Administração Pública qualquer situação 
suscetível de constituir violação do disposto no artigo 
39.º.

Não obstante o artigo 39.º estabelecer, de forma im-
perativa, a proibição de valorização remuneratória, prevê 
diversas exceções, das quais destacamos as seguintes: as 
valorizações remuneratórias decorrentes de situações de 
mobilidade interna, na modalidade de mobilidade inter-
carreiras ou categorias; atribuição de prémios de desem-
penho ou de natureza afim, com os limites estabelecidos 
no n.º 5 e 6 do artigo 39.º; atribuição de promoções que, 
nos termos legais gerais aplicáveis até 31 de dezembro de 
2010, devessem obrigatoriamente ter ocorrido em data 
anterior; mudanças de categoria ou de posto necessárias 
para o exercício de cargo ou função, bem como, de gra-
duações para o desempenho de cargos internacionais, as 
quais estão sujeitas às condições e requisitos constante 
no n.º 9 e 10 no artigo 39.º e despacho prévio favorável 
dos membros do governo responsáveis pela área em que 
se integra o órgão e pela área das finanças, nos termos do 
n.º 11; a transição dos assistentes estagiários para a cate-
goria de assistentes, bem como dos assistentes e assisten-
tes convidados para a categoria de professor auxiliar nos 
termos do Estatuto da Carreira Docente Universitária. 

Com vista à determinação de medidas adequadas de 
política remuneratória, designadamente a revisão dos 
suplementos remuneratórios, tal a sua relevância en-
quanto instrumento de gestão de recursos humanos na 
Administração Pública, a Lei n.º 59/2013, de 23 de agosto, 
veio estabelecer um regime de prestação de informação 
sobre remunerações, suplementos e outras componentes 
remuneratórias dos trabalhadores de entidades públicas, 
para respetiva análise e determinou a obrigatoriedade de 
elaboração de reporte de informação sobre os regimes 
remuneratórios, suplementos e outras componentes re-
muneratórias dos trabalhadores e dirigentes de entidades 
públicas.

As entidades públicas abrangidas por tal obrigatorie-
dade integram-se nos setores público administrativo e 
empresarial das administrações central, regional e local, 
entre outras.

A competência para a apreciação e elaboração dos rela-
tórios resultantes da análise da informação remetida por 
estas entidades é da Direção-Geral da Administração e do 
Emprego Público (DGAEP), excetuando-se aqui as entida-
des empresariais, cuja responsabilidade é da Direção-Geral 
dos Tesouro e das Finanças.

Destarte, considerando que a política de obrigatorieda-
de de reporte e consequente controlo das remunerações é 
cada vez mais exigente, é fundamental para os decisores, 
gestores e trabalhadores o conhecimento dos regimes re-
muneratórios vigentes.

(...) considerando que a política de obrigatoriedade 
de reporte e consequente controlo das remunerações 

é cada vez mais exigente, é fundamental para os 
decisores, gestores e trabalhadores o conhecimento 

dos regimes remuneratórios vigentes.
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Um hospital mais humanizado serve melhor os 
seus utentes com afabilidade, amabilidade e gen-

tileza. Pretende ser mais amável, delicado e gentil com 
o cidadão doente. O Centro Hospitalar Tâmega e Sousa 
(C.H.T.S.) acreditou que é possível fazer melhor. Nomeou 
uma Comissão que desenvolveu a Morabeza, cujo nome 
visa traduzir os seus valores orientados para cuidados 
mais hospitaleiros e rigorosos.

Morabeza é um termo cabo-verdiano que se associa à 
qualidade de ser amável, delicado e gentil.

I. INTRODUÇÃO

A Comissão de Gestão de Camas e Altas (CGCA) do 
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa (CHTS) nasceu 

da visão holística e assertiva dos membros do Conselho 
de Administração. Perspetiva a otimização dos meios de 
governação clínica com impacto na melhoria da qualida-
de assistencial. Foi pois uma decisão consciente e centra-
da no utente, na sua integração temporária no Hospital e 
transição adequada de cuidados, bem como regresso com 
segurança ao Ambulatório. Implicou acreditar que é 
possível melhorar uma organização hospitalar com-

IMPACTO DE UMA COMISSÃO 
MULTIDISCIPLINAR DE 
GESTÃO DE CAMAS E ALTAS 
NA QUALIDADE ASSISTENCIAL  
– A EXPERIÊNCIA DO CHTS 
COM A MORABEZA

plexa, resistente à mudança e diariamente exposta 
a muitas pressões. 

Surge como um órgão de apoio à gestão do fluxo dos 
utentes e como ferramenta fundamental à governação 
clínica, tendo como objetivos primários:

> contribuir para a avaliação estratégica da configura-
ção de camas no Hospital.

> gerir a utilização eficiente das camas, de acordo com 
as solicitações e o nível de atividade do Hospital;

> gerir de forma eficaz e pró-ativa todas as admissões 
emergentes e programadas, e qualquer cancelamento de 
atividade;

> garantir que toda a atividade hospitalar seja realizada 
com vista à alta do utente, recorrendo ao planeamento, mo-
nitorização e efetivação clínica e administrativa de altas;

> privilegiar fatores de índole ético-moral atendendo às 
questões epidemiológicas e ao benefício da comunidade 
como missão primordial de um hospital, sem esquecer o im-
pacto económico das decisões a nível da gestão hospitalar.

Como apoio da governação clínica tem como objetivos 
secundários:

> monitorizar grupos de diagnóstico homogéneo (GDH);
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> permitir a análise dos episódios cujo tempo de inter-
namento ultrapassa o limiar máximo, a diferença entre o 
valor esperado e o observado;

> diminuir os outliers que ultrapassam o limiar máxi-
mo e a amplitude e dispersão de tempos de internamento.

A excelência de governação clínica, assim como fu-
turamente a customização de GDH à Unidade Hospitalar 
com determinação de indicadores de Outcome com mais 
dados clínicos, estimula e promove a partilha de objetivos 
com a equipa de gestão e com os profissionais de saúde 
permitindo um feedback sobre as suas práticas e tornan-
do-os parte integrante ativa e parceiros ativos no proces-
so de produção hospitalar. 

Destaca-se no objetivo secundário deste projeto:

i) Determinação de GDH com maior taxa de ocu-
pação:

> Concentração física dos seus episódios;
> Maximização da homogeneização de condutas, deci-

sões e procedimentos clínicos;
> Melhoria do outcome;
> Diminuição da demora média.

ii) Otimização das médias dos GDH mais preva-
lentes: 

> Maior impacto de análise clínica; 
> Criação de protocolos multidisciplinares.

iii) Relatórios periódicos distribuídos à equipa de 
gestão e à equipa médica:

> Demoras médias por serviço e GDH;
> Episódios acima do limiar máximo e dispersão dos 

tempos de internamento.

Foi nomeada uma equipa operacional multidisciplinar 
para integrar a CGCA, que envolve uma médica adjunta da 
Direção Clínica, uma médica coordenadora da Equipa de 
Gestão de Altas (EGA), elementos do Serviço de Informá-
tica, enfermeiros da EGA e da equipa intra-hospitalar de 
cuidados paliativos, e foi ainda alocado um apoio adminis-
trativo. É uma equipa motivada e com conhecimento em 
áreas que assumem relevância para a implementação das 
mudanças indispensáveis.

A necessidade de uma solução informática que respon-
desse às expetativas da CGCA levou esta Equipa a propor 
o desenvolvimento interno de uma plataforma de Ges-
tão perfeitamente integrada no Sistema de Informação 
do CHTS a que se chamou Morabeza . A hospitalidade, o 
acolhimento que a CGCA antecipam para o futuro com a 
correta utilização desta plataforma tecnológica de gestão 
esteve na base do seu nome.

A Morabeza permite analisar em tempo real a lotação efe-
tiva do hospital, bem como dos seus vários Serviços. Permite 
ainda a possibilidade de afetar camas a serviços com maior 
lotação sazonal ou episódica, visualizar os diagnósticos dos 
utentes internados e a previsibilidade de altas clínicas, a 
transição de utentes entre os vários níveis de cuidados intra 
e inter-hospitalares e a lista de utentes com admissão cirúr-
gica programada e respetiva avaliação de Anestesiologia. 

II. ENQUADRAMENTO

A CGCA tem o utente e a qualidade assistencial no centro 
de toda a sua atividade. Tem como objetivo melhorar a 

qualidade de prestação dos cuidados hospitalares, nomeada-
mente garantindo que cada utente tem direito a ser tratado 
numa cama de enfermaria com dignidade individual e social e 
à transição atempada de diferentes níveis de cuidados assis-
tenciais (intensivos — enfermaria e hospital-ambulatório). A 
estratégia imprescindível passa por melhorar as ferramentas 
que permitem avaliar os registos clínicos,  nomeadamente a 
causa de admissão e os diagnósticos clínicos, a preparação e 
programação das admissões e altas; reduzir a demora média 
e a taxa de ocupação (designadamente com utilização efi-
ciente das camas e progressiva eliminação de necessidade 
de camas suplementares). Neste sentido, a articulação entre 
profissionais das várias áreas do saber permitiu desenvolver 
a Morabeza, plataforma tecnológica de gestão, que torna 
mensurável em tempo real a lotação do hospital e dos servi-
ços, identifica o sexo do utente e diagnóstico atribuído, data 
de admissão e previsibilidade de alta. A Morabeza agrega de 
forma estruturada dados provenientes das fontes de infor-
mação (SONHO e SCLINICO), aplicações em exploração nos 
vários Hospitais do SNS e cedida a sua utilização pelos Servi-
ços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

A solução desenvolvida obrigou a uma validação rigo-
rosa das parametrizações da aplicação SONHO, na área 
específica de Gestão de Sistema – Módulo Internamento, 
as tabelas de lotação dos serviços e camas foram rigoro-
samente analisadas e validadas superiormente, o desen-
volvimento da Morabeza focou-se em objetivos estraté-
gicos e valores assentes em: Integridade da Informação; 
Disponibilidade; Efetividade e confiabilidade dos dados, 
o que implica que os registos realizados nas aplicações 
fonte devem ser oportunos e adequados. Nesse sentido, 
foram organizadas várias iniciativas de análise de requisi-
tos do sistema de informação que obrigaram à realização 
de formação específica, inclusive aos elementos da CGCA.

Os autores destacam a apresentação formal do pro-
grama Morabeza e a formação a todos os profissionais 
relacionados com a admissão e alta hospitalar como fator 
crítico de sucesso à sua implementação e futura avaliação 
de desempenho.
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III. DESENVOLVIMENTO

Análise SWOT da CGCA e Morabeza

PONTOS FORTES

> Direção Clínica como Sponsor do Projeto;
> Equipa com conhecimento da estrutura 
organizacional;
> Existência de Equipa de Gestão de Altas organizada;
> Elementos alocados à função de Gestão do Projeto 
(visitas diárias aos Serviços);
> Definição de Políticas inovadoras, concretas 
e transversais;
> Definição de Procedimentos a cumprir;
> Possibilidade interna de desenvolvimento 
e manutenção de um protótipo;
> Existência de Portal corporativo com possibilidade 
de acoplar uma nova plataforma de gestão 
a Morabeza.

PONTOS FRACOS

> Dificuldade dos órgãos de gestão para análise 
em tempo real da utilização transversal de camas 
no Hospital, bem como dos diagnósticos mais 
prevalentes;
> Monitorização de governação clínica a posteriori por 
codificação e SPAG;
> Centralização da Gestão de Camas sem visão macro 
do TODO;
> Elevada taxa de utentes alocados a PPP (camas 
provisórias);
> Rotina de existência e utilização de camas 
suplementares;
> Dificuldade na disponibilização de informação intra 
e extra-hospitalar sobre a localização dos utentes 
internados;
> Dificuldade na gestão da atividade programada e 
seu cancelamento e incapacidade de determinação de 
necessidades de camas para cirurgia programada

OPORTUNIDADES

> Governação Clínica otimizada; 
> Flexibilidade de gestão na alocação de camas por 
serviço e por taxas de ocupação;
> Criação de uma Comissão de Gestão de Camas e 
Altas multidisciplinar com integração na Equipa de 
elementos do Serviço de Informática;
> Utilização massiva das aplicações SONHO e 
SCLINICO;
> Desenvolvimento da Morabeza.

AMEAÇAS

> Fraca adesão dos intervenientes-chave no processo 
de admissão e alta hospitalar;
> Incumprimento das políticas e procedimentos 
estipulados;
> Dificuldade dos elementos da CGCA na afetação de 
tempo para a formação contínua intra-hospitalar;
> A impossibilidade de monitorização de gestão com 
dedicação permanente.

FIGURA 1 Análise SWOT do Projeto da CGCA e Morabeza.
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Organização da CGCA 

A Presidente da Equipa é adjunta da Direção Clínica e 
desenvolveu o Projeto no âmbito da governação clínica 
hospitalar. Articula-se com o Conselho de Administração 
e com a restante equipa multidisciplinar. Realizam-se re-
gularmente reuniões para elaboração e revisão de pro-
cedimentos e diretivas para o planeamento de altas no 
CHTS, tarefas de gestão de atividade programada e ges-
tão de camas. O âmbito de atuação é transversal a todos 
os Serviços do CHTS.

Procedimentos definidos pela CGCA e aprovados 
pelo Conselho de Administração do CHTS

1 – Cada Serviço tem que iniciar o planeamento da alta 
dos utentes internados até 48 horas após a admissão.

2 – A equipa multidisciplinar de cada serviço deve efe-
tuar a avaliação de necessidades.

3 – A alta clínica deve, sempre que possível, ser comu-
nicada à equipa multidisciplinar do Serviço, utentes e fa-
mílias com 48h de antecedência. 

4 – A gestão de camas tem como objetivo uniformizar 
a atividade programada, e evitar o seu cancelamento por 
falta de cama, bem como garantir que todos os utentes 
são internados em cama de enfermaria.

Enquadramento técnico da Morabeza

O pedido apresentado aos elementos do Serviço de In-
formática do CHTS parecia simples…

“Gostávamos de ter uma visão global do estado 
das camas livres e ocupadas da Instituição, dos GDH 
mais frequentes e do planeamento da atividade ci-
rúrgica programada.”

Este foi o desafio lançado aos elementos do Serviço de 
Informática do CHTS, aparentemente simples de concreti-
zar por uma equipa com competências específicas em In-
formática Hospitalar, com experiência no desenvolvimen-
to de tecnologias de informação em saúde, domínio ao ní-
vel da  estrutura da Base de Dados SONHO e conhecedora 
das funcionalidades da aplicação SCLINICO. Este perfil de 
competências tem inerente um conhecimento aprofunda-
do da dinâmica hospitalar. Exige conhecimento detalha-
do do fluxograma do movimento de utentes nos serviços 
hospitalares e do processo de gestão das listas cirúrgicas.

A conjuntura económica e financeira determina um 
esforço acrescido de contenção de despesa das Institui-
ções do SNS. Os investimentos em Tecnologias de Infor-
mação são habitualmente sujeitos a rigorosa avaliação 
pela Agência de Modernização Administrativa (AMA), que 
em articulação com os Serviços Partilhados do Ministério 
da Saúde (SPMS), verificam todos os critérios exigidos à 

fundamentação dos pedidos de parecer. É essencial o ali-
nhamento com os objetivos estratégicos nacionais. 

O CHTS tem vindo a desenvolver competências espe-
cializadas em áreas fundamentais de gestão técnica. A 
mitigação dos riscos associados ao desenvolvimento de 
módulos de software integradores só é possível com a 
existência dos recursos adequados. A orientação pela via 
do desenvolvimento em tecnologias open-source é uma 
realidade e um imperativo de gestão, pelo que as dificul-
dades de aquisição de novas soluções conduziram a rees-
truturações internas da Equipa do Serviço de Informática. 
Podemos afirmar que os constrangimentos financeiros 
criaram a oportunidade de desenvolver internamente 
novas soluções, novos pacotes aplicacionais, assentes em 
plataformas abertas perfeitamente possíveis de replica-
ção a baixo custo nas várias Instituições do SNS. 

Em resumo, esta foi a solução encontrada pelo Servi-
ço de Informática do CHTS para resposta aos constrangi-
mentos financeiros sempre que surge a necessidade de 
desenvolvimento interno em áreas não cobertas pelas 
aplicações disponibilizadas pelo SPMS. É pois neste cami-
nho alternativo de exploração de vias tecnológicas inova-
doras e de baixo custo que temos evoluído no desenvol-
vimento das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC). Tem sido fundamental o envolvimento dos nossos 
Key-users (bons conhecedores do negócio), a integração 
em equipas multidisciplinares, a promoção da partilha de 
conhecimentos e a criação de equipas de projeto com bons 
analistas. 

Os autores areditam que estão reunidas condições téc-
nicas para um bom ambiente de exploração de soluções 
que colocadas no terreno respondem às exigências dos 
utilizadores, tornam os processos mais eficientes e permi-
tem servir melhor os utentes.

 
Sem uma análise de requisitos rigorosa, muitas vezes o 

que dispomos são alguns objetivos estratégicos e uma  lista 
imensa de resultados que se esperam atingir. 

O desenvolvimento da Morabeza acabou por despoletar  
uma forma mais eficiente de Gerir Projetos de Informática. 
Foram implementadas novas políticas de Gestão de Proje-
tos de Desenvolvimento de Software e foram propostos  
novos modelos de estudos de viabilidade. Políticas e pro-
cedimentos validados por um Conselho de Administração 
sensível à necessidade de criar competências especificas 
nesta área de atuação. 

Desenho e implementação da plataforma de ges-
tão Morabeza 

Foi decisão da equipa rentabilizar o portal corporati-
vo, desenvolvido internamente no CHTS (INFONET) para 
disponibilização da solução de Indicadores de Gestão da 
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Morabeza. A INFONET é uma plataforma web-based que 
agrega múltiplas funcionalidades, de que se destaca a 
atualização diária dos conteúdos corporativos, um reposi-
tório documental da Instituição e uma área dedicada ao 
sistema de informação do CHTS.

Esta infra-estrutura tecnológica permitia acoplar a 
nova plataforma Morabeza e assegurar os requisitos de 
segurança lógica dos dados transacionados. Tornou-se 
por isso imprescindível o desenvolvimento de um softwa-
re de gestão de acessos, que incorporasse mecanismos de 
auditoria aos registos consultados, e permitisse disponi-
bilizar informação com níveis de acesso diferenciado por 
categorias de utilizadores.

Funcionalidades macro da Morabeza

A Morabeza apresenta informação de utentes interna-
dos e de utentes com programação cirúrgica definida, com 
internamento hospitalar previsto, como mostra a figura 
2, a solução foi desenhada para permitir acessos diferen-
ciados, com credenciais atribuídas, consoante o perfil do 
utilizador. 

Para a gestão de camas e altas hospitalares, a Morabe-
za disponibiliza um resumo, por serviço, com a seguinte 
informação:

i) número de utentes internados;
ii) utentes em cama da lotação oficial do serviço, em 

cama provisória ou em maca;
iii) lotação do serviço;
iv) utentes deslocados do espaço físico do serviço res-

ponsável;
v) utentes com alta clínica para o dia em análise;
vi) utentes com alta administrativa, para o dia em análise;
vii) número de camas vagas no serviço.

Enf. 
Chefe

Diretor 
Serviço

Chefe 
Equipa SU

Elementos
CGCA e CA

Caso o utilizador credenciado tenha permissão dife-
renciada, pode ainda ter acesso a informação mais deta-
lhada do serviço, designadamente:

i) visualização dos utentes por enfermaria, com o deta-
lhe do sexo, idade, duração do internamento, tipo e causa 
de admissão e diagnósticos registados;

ii) Representação das camas com cores distintas, per-
mitindo uma perceção da distribuição de camas por enfer-
maria. Caso se trate de uma cama sem doente atribuído, é 
apresentada uma cor específica para a identificação da vaga;

iii) Identificação das camas de isolamento e outras es-
pecificidades (dimensões da cama, gradeamentos, subva-
lências, entre outras);

iv) Informação se o utente realizou intervenção cirúr-
gica ou se a tem prevista.

Acresce que os utilizadores credenciados a aceder aos 
serviços cirúrgicos têm disponível a seguinte informação:

i) listagens cirúrgicas por intervalos de datas e por ser-
viço cirúrgico;

ii) listagens dos utentes agendados com detalhes da 
programação, assim como a informação do estado da ava-
liação anestésica;

iii) o estado da avaliação anestésica ajuda a detetar 
eventuais situações de utentes sem valição para a cirurgia 
programada (falta de avaliação por Anestesiologia ou con-
dicionamento por inconclusão do estudo pré-operatório).

Pré-requisitos à implementação

A Instituição do SNS deve manter em exploração as 
aplicações SONHO e SCLINICO, sendo exigido o cumpri-
mento de determinados procedimentos de registo em am-
bas as aplicações, a saber:

i) Parametrização correta das lotações dos serviços 
clínicos nas tabelas de Gestão de Sistema da aplicação 
SONHO;

ii) Parametrização correta da tabela de camas por servi-
ço nas tabelas de Gestão de Sistema da aplicação SONHO;

iii) Cumprimento dos procedimentos estipulados pela 
CGCA para associação de cama aos utentes no processo 
de admissão ao serviço de internamento, pelo utilizador 
“Administrativo” da aplicação SONHO:

a) Todos os utentes devem ser internados  di-
retamente em camas da lotação oficial do serviço. 
Reservando-se o internamento em camas provisó-
rias (PPP) para as situações em que se ultrapassou 
a lotação oficial. 

b) A atribuição de serviço e cama  é do médico 
responsável pelo Internamento, do enfermeiro res-
ponsável de turno e/ou da Direção de Serviço. 

c) A alocação dos utentes às camas é realizada 
pelos administrativos do serviço onde o utente se 

Resumo
Serviço

Detalhe
Serviço

Resumo
CHTS

Detalhe
CHTS

Planos
Cirúrgicos

FIGURA 2 Gestão de Acessos / Implementação de mecanismos de auditoria.

√* Neste item apenas se permite o acesso aos Planos Cirúrgicos aos 
Diretores de Serviço das áreas cirúrgicas e Anestesiologia.
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encontra (Serviço de Urgência, Consulta Externa ou 
Internamento).

d) A formação aos administrativos no sentido 
da regularização dos campos SONHO exigidos para 
alimentar a Morabeza nos ecrãs de admissão aos 
episódios de internamento é da responsabilidade do 
Serviço de Informática.

iv) Cumprimento de procedimentos estipulados pela 
CGCA para o registo da alta administrativa no processo de 
alta, pelo utilizador “Administrativo” do SONHO:

a) A alta Administrativa deve ser atribuída logo 
que o utente sai do serviço (no caso de óbito ou alta 
contra parecer médico é da responsabilidade do en-
fermeiro responsável comunicar a alta).

v) Cumprimento de procedimentos de registo de alta 
clínica pelo utilizador “Médico”:

a) A Alta Clínica deve ser sempre programada e 
no dia da Alta deve iniciar-se a sua elaboração com o 
bloqueio da mesma no SCLINICO e posterior preenchi-
mento dos restantes campos. Desta forma a CGCA  e 
todos os elementos com acesso aos Mapas ficam com 
atualização imediata dos utentes com alta clínica, ain-
da que aguardem alta administrativa.

vi) Cumprimento de procedimentos de registo de causa 
de admissão e diagnóstico:

a) O registo dos campos causa de admissão e 
diagnóstico é da responsabilidade do utilizador "Mé-
dico" e permite a customização dos GDH.

A Arquitetura da Morabeza

IV. RESULTADOS

Monitorização de Altas Clínicas

Em 12 de novembro de 2013 arrancou o SCLINICO no 
CHTS, que levou à substituição dos aplicativos Siste-

ma de Apoio ao Médico (SAM) e Sistema de Apoio à Prática 
de Enfermagem (SAPE). A forma de registo da Alta Clínica 
pelos profissionais foi alterada e com a implementação da 
Morabeza houve necessidade de monitorizar o número de 
altas clínicas versus altas administrativas. O CHTS perce-
beu a importância de promover ações formativas focali-
zadas no aplicativo SCLINICO para melhoria dos registos 
realizados pelos seus utilizadores. O número de altas clí-
nicas registadas apresentava-se muito baixo e foi com o 
envolvimento direto do Conselho de Administração/ Dire-
ção Clínica, que tomou medidas no sentido de melhorar os 
resultados, que o objetivo proposto foi atingido e hoje este 
indicador apresenta uma progressão favorável, o que se 
torna evidente pela análise da representação gráfica (uma 
evolução positiva a partir do mês de fevereiro).

FIGURA 1  Arquitetura Morabeza.

FIGURA 2 Evolução do registo de Altas Clínicas no SCLINICO vs Altas 
Administrativas registados no SONHO.
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Monitorização da conformidade dos registos clíni-
cos (causa de admissão e diagnósticos)

O Indicador Causa e Diagnóstico de Admissão assume 
elevada importância na implementação da Morabeza pois 
permitirá à CGCA avançar para uma gestão pró-ativa do 
processo de Gestão de Camas.  O conhecimento das médias 
de Internamento por Especialidade e Causa e Diagnóstico, 
é fundamental para prever a duração estimada dos dias de 
internamento e poder atuar nos casos dos outliers.

 

A multidisciplinariedade da equipa assim como a inter-
disciplinaridade da equipa permitirá fazer evoluir o seu de-
sempenho para uma governação interativa:

— Para deteção de discrepâncias, que após devida inves-
tigação sobre as causas associadas, possam ser dissolvidas 
por alterações na abordagem ao utente. 

— Diminuição na mortalidade para determinado GDH 
através da melhoria dos cuidados prestados/aplicação de 
novas metodologias, variação no grau de complexidade dos 
casos ou alteração no percurso intra-hospitalar para deter-
minada patologia. 

Monitorização de admissões ao Internamento em 
camas provisórias (PPP) ou macas

Este indicador permite concluir que será necessário 
maior esforço da CGCA no acompanhamento dos pro-
cedimentos instituídos para a admissão dos utentes ao 
Internamento, apesar da informação estar devidamente 
divulgada pelos intervenientes no processo, os resultados 
estão aquém do pretendido.

FIGURA 3 Evolução do registo das admissões ao Internamento em ca-
mas PPP ou macas.

FIGURA 4 Evolução do registo da Causa e Diagnóstico de Admissão.
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V. CONCLUSÃO 

A CGCA conseguiu progressos através da implemen-
tação da Morabeza e gestão de iniciativas de mu-

dança com tangibilidade  de melhoria nos quatro domínios 
da cultura de segurança e qualidade do CHTS :

1. Comunicação: Camuflagem de erros => transpa-
rência.

2. Sistemas: Vigilância individual => corporativismo.
3. Trabalho em equipa: Autoridade hierárquica => 

Liderança.
4. Responsabilidade (Acountability): Responsabili-

dade difusa => Métrica rigorosa.

A Morabeza  é uma ferramenta de apoio à gestão para 
avaliação do grau de desenvolvimento de táticas de me-
lhoria de performance na cultura de segurança das orga-
nizações hospitalares. 

A Morabeza foi desenhada para promoção de análise 
crítica da governação clínica, permitindo elaborar estraté-
gias de melhoria .

Os autores acreditam que o investimento em platafor-
mas como a Morabeza permitem uma alavancagem da 
cultura de segurança organizacional, diminuindo risco 
clínico e implementando qualidade que com tempo e de-
terminação se refletirá em melhoria de outcomes .
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CORPORATE GOVERNANCE NO 
SETOR PÚBLICO EMPRESARIAL DA 
SAÚDE: UM CONTRIBUTO PARA 
A COMPREENSÃO DO TEMA

SUSANA CARDOSO

É nosso objetivo no presente artigo contribuir para 
uma melhor compreensão das razões que estão 

subjacentes à necessidade da divulgação dos princípios 
de bom governo por parte das entidades públicas em-
presariais do setor da saúde. Em especial, para ajudar a 
esta compreensão, entendemos útil enquadrar concep-
tualmente o Corporate Governance, sua origem, princípios 
mais relevantes e desenvolvimentos recentes, que enten-
demos aplicáveis a este setor.

Não deixamos também de fazer um retrato do grau de 
cumprimento dos princípios de bom governo, bem como 
de abordar este tema, tendo sempre como pano de fundo, 
a empresarialização que tem vindo gradualmente a acon-
tecer no setor da saúde, com exigências crescentes tam-
bém em termos de governo corporativo.

Por último, entendemos ser pertinente uma chamada 
de atenção para o facto de estarem em curso, a nível in-
ternacional, em especial por parte da Comissão Europeia 
e OCDE, desenvolvimentos no âmbito do Corporate Gover-
nance, que deixam antever exigências crescentes, que 
irão abranger igualmente o setor público empresarial, que 
integra o setor da saúde do Estado. No âmbito destes de-
safios, destacamos pela sua pertinência e tempestivida-
de, o tema da gestão de risco nas organizações, uma vez 
que tem vindo a assumir-se cada vez mais como um dos 
pilares fundamentais do Corporate Governance.

Diretora do Serviço de Planeamento 
e Controlo de Gestão da ULS 
de Matosinhos, EPE

A empresarialização do setor público teve início nos 
anos 80, por via das reformas introduzidas neste 

setor no Reino Unido, pela Sra. Margaret Thatcher. Estas 
reformas deram origem ao denominado New Public Sec-
tor Management (NPSM), cujo conceito fundamental é im-
portar para a gestão das Empresas públicas os modelos de 
Gestão praticados nas Empresas privadas, contribuindo 
para a melhoria da performance tradicionalmente lenta do 
setor público (Shaw, 2004).

O NPSM assenta em três grandes princípios: identificar 
claramente responsabilidades, melhoria da performance e 
responsabilização e prestação de contas aos utilizadores 
(OPSS, 2008).

Estes princípios do NPSM, apenas contribuem para o 
sucesso do setor público se forem desenvolvidos em con-
junto, dado que só assim é possível criar as sinergias ne-
cessárias para melhorar a performance e comportamento 
das entidades públicas (Shaw, 2004).

Em simultâneo com o Reino Unido, também os res-
tantes membros da OCDE (Organization for Economic Co-
operation and Development), desenvolviam esforços no 
sentido de introduzir reformas no setor público, aos mais 
variados níveis, inspirando-se no movimento do NPSM 
(Shaw, 2004).

Concretamente a empresarialização do setor público 
da Saúde em Portugal  teve início já em 1968, com a pu-
blicação do DL n.º 48357/68. Contudo, é de entendimento 
público que as verdadeiras concretizações ao nível da em-
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presarialização do setor da Saúde, vieram a ocorrer em 9 
de dezembro de 2002, com a publicação dos diplomas que 
transformaram 34 Hospitais pertencentes ao Setor Públi-
co Administrativo (SPA) em Sociedades Anónimas (SA), 
de capitais exclusivamente públicos.

O regime Jurídico dos Hospitais SA incluía, para além da 
sua legislação própria patente no decreto-lei que conduziu 
à sua criação, o regime jurídico do Setor Empresarial do Es-
tado (SEE) e o Código das Sociedades Comerciais.

Mais tarde, a 7 de junho de 2005, é publicado o DL n.º 
93/2005, inserido no Programa do XXVII Governo Consti-
tucional, o qual determinou a transformação de 31 Hos-
pitais SA em entidades públicas empresariais (EPE), a 
produzir efeitos a partir da data da entrada em vigor dos 
novos estatutos, facto que ocorreu com a publicação do 
DL n.º 233/2005, de 29 de dezembro.

Em conformidade com aqueles Estatutos, os Hospitais 
EPE são pessoas coletivas de direito público de caráter 
empresarial, dotados de autonomia patrimonial, adminis-
trativa e financeira.

Os Hospitais EPE, em relação aos Hospitais SA, passa-
ram a ser regulamentados por um regime mais rigoroso, 
desde logo pelas orientações estratégicas da tutela, apro-
vação e inspeção desempenhada pelos Ministérios das Fi-
nanças e da Saúde, quer ao nível da atividade operacional 
quer ao nível de racionalidade económica e financeira das 
decisões de investimento. 

As competências atribuídas aos Conselhos de Admi-
nistração dos Hospitais EPE e as responsabilidades que 
lhes são imputadas via estatutos são igualmente mais 
rigorosas, desde logo pela indicação expressa de acom-
panhamento da execução do orçamento e seus desvios 
e ainda dos objetivos contratados em sede de contrato- 
-programa celebrado com a Tutela. 

O setor público da Saúde assume-se como um dos mais 
polémicos e mediáticos temas dos últimos anos. 

As crescentes exigências dos Utentes, o fenómeno 
da empresarialização, a concorrência do setor privado, o 
agravamento das taxas moderadoras, os contínuos desen-
volvimentos dos sistemas e tecnologias de informação, as 
contínuas reduções de financiamento e, naturalmente, os 
constrangimentos económico-financeiros, bem como a as-
sinatura do Programa de Assistência Económico-financeira 
(PAEF), firmado com a Troika em 2011, configuram fatores 
com impactos profundos e diretos neste setor. Em conse-
quência, no sentido de o Serviço Nacional de Saúde cumprir 
eficaz e eficientemente com a sua missão, a gestão das en-
tidades da saúde reveste-se de maior exigência no que toca 
à gestão dos recursos disponíveis, sem colocar em causa a 
qualidade do serviço público de saúde e a satisfação dos 
Utentes, objetivo último destas entidades.

“A governação hospitalar surge como um paradigma 
que pretende juntar numa mesma plataforma a governa-
ção clínica e a governação empresarial, tendo em conta as 
diferenças que existem entre a organização hospital e a 
organização empresa, ao mesmo tempo que procura lidar 
com o duplo papel do hospital, a abrangência dos seus obje-
tivos e os múltiplos interessados que o rodeiam.” (Observa-
tório Português dos Sistemas da Saúde, 2008:30).

Em 9 de novembro de 2012, é publicado o DL n.º 
244/2012, cujo preâmbulo refere “Atendendo à 

complexidade da gestão dos hospitais E.P.E. e aos deveres 
especiais que impendem sobre os gestores públicos no do-
mínio da criação e manutenção de um sistema de controlo 
e vigilância organizativa e funcional, reconhece-se a im-
portância de reforçar os mecanismos de controlo interno 
regular da atividade destas entidades, em benefício das 
boas práticas de gestão empresarial e de uma atua-
ção mais eficiente e transparente da governação.”

O DL n.º 244/2012 procede à quinta alteração e repu-
blica o DL n.º 233/2005, de 29 de dezembro, em resultado 
das recomendações do Tribunal de Contas no sentido de 
serem reforçados os mecanismos de controlo interno das 
EPE da saúde, bem como em resultado das modificações 
instituídas ao Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo 
DL n º 71/2007 de 27 de março, alterado e republicado pelo 
DL n.º 8/2012, de 18 de janeiro, e retificado pela Declara-
ção de Retificação n.º 2/2012 de 25 de janeiro.

Este decreto-lei veio ainda introduzir a criação de um 
serviço de auditoria interna nestas entidades, bem como 
dar orientações no sentido de reforçar e especializar as 
competências do auditor interno e reajustar as condições de 
exercício deste profissional no âmbito deste novo serviço.

Salienta-se igualmente a consagração de princípios que 
orientam para a criação de um sistema interno de comunica-
ção de irregularidades, promovendo assim maior transpa-
rência e responsabilização na governação hospitalar.

Os Hospitais EPE, em relação 
aos Hospitais SA, passaram 
a ser regulamentados por um 
regime mais rigoroso, desde logo 
pelas orientações estratégicas 
da tutela, aprovação e inspeção 
desempenhada pelos Ministérios 
das Finanças e da Saúde, quer 
ao nível da atividade operacional 
quer ao nível de racionalidade 
económica e financeira 
das decisões de investimento.
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A propósito, refira-se contudo, que a utilização da 
expressão Governação das Empresas, ou Corporate Go-
vernance, é ainda incipiente nas Instituições do Setor da 
Saúde em Portugal.

A verdade é que o Corporate Governance está total-
mente presente no quotidiano das Entidades Públicas 
Empresariais (EPE), em concreto pertencentes ao Setor da 
Saúde, no nosso país.

Mas o que significa Corporate Governance? Várias são 
as definições que têm sido apontadas e que constam, no-
meadamente, no sítio do Instituto Português de Corporate 
Governance1.

Atendendo ao enfoque deste nosso trabalho, sobre as 
EPE da Saúde, identificamo-nos particularmente com a de-
finição de Vicente (2013), autor que define o Corporate Go-
vernance em “Setor Empresarial Público e Corporate Gover-
nance  em Portugal” como sendo “O conjunto de princípios 
e de recomendações enformadoras do governo societário, 
de natureza multidisciplinar, reguladores das relações en-
tre proprietários e gestores das sociedades e destas com 
os seus stakeholders, orientados para a determinação da 
garantia do retorno de investimento, da sua remuneração, 
do aumento do seu valor e da sua durabilidade.”

O Corporate Governance tem evidentemente implica-
ções de natureza jurídica, contudo configura atualmente 
matéria de elevado interesse para outros agentes, nome-
adamente Gestores, Economistas, Políticos, etc., pelo que 
tem sido objeto de estudo em várias outras áreas do co-
nhecimento.

Nascido nos Estados Unidos da América na década de 
70, o Corporate Governance é “exportado” para a Europa 
nos anos 90, primeiramente para o Reino Unido. Em resul-
tado de vários escândalos financeiros e as consequentes 
crises e desaires empresariais, várias foram as iniciativas 
então despoletadas no âmbito do governo societário, sen-
do o Cadbury Report, emitido em 1992, um dos pioneiros 
e mais importantes, constituindo ainda hoje uma refe-
rência. Abreu, 2010, refere que “As crises costumam ser 
fecundas para o direito societário…”.

Aos dias de hoje, vários são os países que têm por re-
ferência códigos de Corporate Governance, no âmbito da 
denominada soft law. Portugal não é exceção. 

Atualmente coexistem dois códigos de Corporate Go-
vernance em Portugal:

> O Regulamento da Comissão de Mercado de Valores 
Mobiliários n.º 4/2013;

> E o mais recente Código de Governo das Sociedades 
do IPCG, emitido no ano de 2014.

Numa perspetiva mais tradicional, os princípios do 
Corporate Governance destinavam-se sobretudo a socie-

1 Disponível em http://www.cgov.pt/index.php?option=com_content&task=view
&id=16&Itemid=14, consultado em 19 de junho de 14.

dades anónimas de capital aberto. Hoje em dia, o tema do 
Governance deve ser francamente acolhido por qualquer 
tipo de organização, cotada ou não, pública, ou privada, 
com ou sem fins lucrativos. 

As empresas públicas representam uma fatia impor-
tante do PIB do País, de empregabilidade e de quota de 
mercado nacional. Torna-se evidente a imperatividade de 
boas práticas de governação por parte destas empresas, 
considerando a sua relevância na economia do país.

Na sequência do desenvolvimento do setor público em-
presarial e da necessidade de implementar boas práticas 
de organização e gestão a estas empresas, semelhantes 
às existentes no setor privado, foi aprovada em Conselho 
de Ministros a RCM n.º 49/2007 de 28 de março, a qual 
definiu os princípios de bom governo para as empresas 
do Setor Empresarial do Estado (SEE). Em simultâneo, 
encarregou o Ministro das Finanças da responsabilidade 
de avaliar anualmente o grau de cumprimento daqueles 
princípios, emitindo posteriormente um relatório sobre o 
mesmo. Esta resolução teve por base os princípios de bom 
governo da OCDE2 (2005) para as empresas públicas.

A RCM n.º 49/2007, definia princípios dirigidos ao Es-
tado e princípios dirigidos às empresas detidas pelo Esta-
do. Sobre estes últimos, a resolução estabelece no ponto 
7 que “As empresas detidas pelo Estado devem cumprir a 
missão e os objetivos que lhe tenham sido determinados, 
de forma económica, financeira, social e ambientalmente 
eficiente, atendendo a parâmetros exigentes de qualida-
de, procurando salvaguardar e expandir a sua competiti-
vidade, com respeito pelos princípios de responsabilidade 
social, desenvolvimento sustentável, de serviço público 
e de satisfação das necessidades da coletividade que lhe 
hajam sido fixados.”

Os princípios básicos enunciados nesta resolu-
ção centram-se sobretudo em princípios de trans-

2 Publicado em: http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ow-
nedenterprises/34803211.pdf

Hoje em dia, o tema 
do Governance deve ser 
francamente acolhido por 
qualquer tipo de organização, 
cotada ou não, pública, 
ou privada, com ou sem 
fins lucrativos.
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parência, ética, divulgação, sustentabilidade, equi-
dade, fiscalização, desenvolvimento sustentável, 
qualidade, igualdade, responsabilidade ambiental 
e social.

A resolução citada, consubstanciou na verdade, um 
primeiro ensaio de um código de Corporate Governance, 
de cariz obrigatório, dirigido às empresas do SEE, e veio 
estabelecer, no que concerne aos princípios dirigidos às 
Empresas, orientações sobre a missão, objetivos e princí-
pios gerais de atuação, diretrizes relativas aos órgãos de 
administração e fiscalização, bem como sobre a divulga-
ção das remunerações e outros direitos daqueles órgãos, 
princípios relativos à prevenção de conflitos de interesse e 
de divulgação de informação relevante.

A aplicação destes princípios às diversas empresas é 
precedida de uma avaliação sobre a sua adequabilidade, 
considerando a dimensão, e as caraterísticas de cada em-
presa, porquanto o não cumprimento dos princípios de 
bom governo, tem de ser objeto de exaustiva justificação 
e fundamentação, à luz do princípio comply or explain 
(cumpra ou explique-se). Em paralelo, devem enunciar as 
medidas de bom governo que tenham sido implementa-
das em alternativa.

O grau de adoção dos princípios de bom governo por 
parte das empresas públicas tem evoluído pro-

gressivamente desde a publicação da RCM n.º 49/2007:

No que respeita à avaliação3 efetuada pela Direção- 
-Geral do Tesouro e Finanças, para o cumprimento destes 
princípios no ano de 2012, ainda sobre a égide da RCM n.º 
49/2007 de 28 de março, das 85 empresas que integra-
vam a carteira de participações estratégicas do Estado, 
82 evidenciaram elevado grau de cumprimento dos PBG. 
Destas, 40 são empresas da área da Saúde, aliás, a 
totalidade das que integram a carteira de participa-
ções do Estado neste setor, sendo detidas a 100%.

Portugal tem vindo a acompanhar a tendência in-
ternacional de aperfeiçoamento e reforço dos prin-

cípios de bom governo. 
Relativamente ao setor público empresarial, é de refe-

rir o recente DL 133/2013, de 3 de outubro, o qual procede 
à revogação, entre outros, da RCM n.º 49/2007 de 28 de 
março, uma vez que os princípios de bom governo deste 
setor, passaram a estar integrados neste decreto-lei, tal 
como estabelece a) do n.º 2 do artigo 1.º do mesmo: “Os 
princípios e regras aplicáveis à constituição, organização 
e governo das empresas públicas.” . 

Neste âmbito, percebe-se que o cariz que é empreen-
dido sobre os princípios de bom governo é bastante mais 
exigente neste novo quadro normativo comparativamen-
te com a RCM n.º 49/2007.

Em simultâneo, indica quais os aspetos que devem ser 
obrigatoriamente divulgados, desde a estrutura acionista, 
aos planos de atividade e orçamentos, relatório anual de 
prestação de contas, bem como devem ser integralmente 
cumpridos os deveres especiais de prestação de informa-
ção, sempre que aplicável. O decreto-lei em apreço inclui 
igualmente orientações claras sobre princípios de trans-
parência e de prevenção de corrupção, adoção de códigos 
de ética e de conduta, responsabilidade social e políticas 
de recursos humanos e de promoção de igualdade entre 
homens e mulheres. De acordo com este normativo e na 
senda da prevenção de conflitos de interesse, os membros 
dos conselhos de administração das empresas públicas 
abstêm-se de intervir nas decisões que envolvam os seus 
próprios interesses, nomeadamente no que respeita à 
aprovação de despesas realizadas por aqueles elementos.

São igualmente consagrados no DL 133/2013, as orien-
tações em matéria de contratualização de prestação de 
serviços com a Tutela responsável pelo setor de atividade, 
conducentes à prestação de um serviço público acessível 
e de qualidade aos Utentes da empresa pública, compa-
tíveis com as orientações estratégicas da Tutela e com o 
esforço financeiro da mesma.

3 Princípios de Bom Governo — Relatório de 2013, Ministério das Finanças, Dire-
ção-Geral do Tesouro e Finanças, publicado em http://www.dgtf.pt/ResourcesU-
ser/SEE/Documentos/Relatorios/2013/Relatorio_PBG_2013.pdf

Fonte: Princípios de Bom Governo – Relatório de 2013, Ministério das 
Finanças, Direção Geral do Tesouro e Finanças.

PBG ≥ 75%

75% > PBG ≥ 50%

PBG < 50%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
2008 2009 2010 2011 2012

Grau de cumprimento de PBG



58

Finalmente, encontram-se regulamentadas as infor-
mações que devem obrigatoriamente constar do sítio na 
internet das empresas do setor público empresarial, sem 
prejuízo de serem divulgadas no sítio da internet da pró-
pria empresa.

O tema do Corporate Governance é um tema pre-
mente e em constante desenvolvimento.

Só para citar os desenvolvimentos internacionais mais 
recentes, refira-se as iniciativas legislativas da Comissão 
Europeia, bem como a revisão em curso da OCDE dos prin-
cípios de Corporate Governance.

No que respeita à Comissão Europeia, foram identifica-
dos no seu Plano de Ação COM/2012/0740, um conjunto 
de orientações com vista a incrementar o nível de trans-
parência nas relações entre as sociedades e os investido-
res e encorajar e promover o envolvimento de longo-prazo 
dos seus acionistas. Estas iniciativas surgem na convicção 
de que a recente crise financeira revelou que os detento-
res do capital, em muitos casos, apoiaram políticas traça-
das pela gestão com excessivo risco no curto prazo. Neste 
contexto, e tendo em vista corrigir este fenómeno, a Co-
missão Europeia entendeu introduzir algumas alterações 
nas Diretivas 2007/36/EC e 2013/34/EU, tendo, para o 
efeito, divulgado, no início do mês de abril, uma Proposta 
de Diretiva e uma Proposta de Recomendação, (IPCG4).

Relativamente à OCDE, já em 2010, tinha sido publica-

4 Publicado em : http://www.cgov.pt/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=885&Itemid=20, consultado em 22 de junho de 14

do, um relatório denominado “Corporate Governance of 
State Owned Enterprises – Change and reform in OECD 
Countries since 2005”, onde se evidenciou que a adoção 
das guidelines presentes no documento “Corporate Gover-
nance of sate owned enterprises” (2005), tiveram um im-
pacto positivo nas reformas nacionais realizadas, pelo que 
agora no ano em curso de 2014, a OCDE solicitou a análise 
e revisão do documento emitido em 2005, encontrando-
se atualmente em discussão pública já uma 2.ª versão, 
até 8 de setembro, sendo que o documento final prevê-se 
que seja aprovado pela OCDE entre 5 e 6 de novembro de 
20145.

No âmbito dessa revisão, é de destacar um documento 
que acaba de ser publicado intitulado “Risk Management 
and Corporate Governance” (2014).

De acordo com as melhores práticas internacionais, a 
implementação de um adequado sistema de gestão de 
risco tem hoje como referências principais os frameworks 
do Committee of Sponsoring Organizations of the Trea-
dway Commission (COSO) e do International Organization 
for Standardization (ISO), respetivamente, Enterprise Risk 
Management – Integrated Framework e a ISO 31000.

Estas referências internacionais em termos de gestão 
de risco, mostram-nos que esta matéria, sendo um pilar 
fundamental do Governance, e sendo uma preocupação já 
formalizada no documento acima, por parte da OCDE, será 
um dos principais desafios do setor da saúde, presente e 
futuramente.

5 Publicado em: http://www.oecd.org/daf/ca/revisionoftheoecdguidelinesoncorpo-
rategovernanceofstate-ownedenterprises.htm, consultado em 21 de junho de 2014.

O tema do Corporate Governance é um tema premente
e em constante desenvolvimento. Só para citar os 

desenvolvimentos internacionais mais recentes, refira-se as 
iniciativas legislativas da Comissão Europeia, bem como a revisão 

em curso da OCDE dos princípios de Corporate Governance.
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No setor da saúde a gestão de risco tem vindo a ser 
aplicada, na nossa opinião, apenas numa perspetiva clí-
nica e também financeira. De acordo com os referidos 
frameworks, esta perspetiva de gestão de risco é inequi-
vocamente redutora. Qualquer entidade da saúde, é con-
frontada no seu dia-a-dia com um número de riscos signi-
ficativamente mais abrangente que os indicados, os quais 
devem ser geridos de uma forma holística, devidamente 
integrada e perfeitamente alinhada com os objetivos e 
planos estratégicos das organizações.

Um adequado sistema de gestão de riscos de acordo 
com estes frameworks de referência, que permitem inclu-
sivamente a definição e subsequente monitorização de 
Key Risk Indicators, (KRI’s), os quais são um complemento 
de excelência dos Key Performance Indicators (KPI’s), ob-
tidos no âmbito do denominado performance manage-
ment, onde se inclui a ferramenta de Controlo de Gestão, 
Balanced Sacorecard.

Os KPI’s permitem-nos a avaliação do desempenho es-
sencialmente numa base histórica, enquanto que os KRI’s 
permitem-nos antecipadamente perceber o que poderá 
colocar em causa os objetivos estratégicos de uma organi-
zação e a respetiva criação de valor. Os KRI’s representam 
early signs dos riscos que obrigatoriamente devem ser mi-
tigados em proveito de uma boa performance e sustenta-
bilidade da organização. Estas duas vertentes, uma mais 
proativa (KRI’s) e outra mais reativa (KPI’s), devem sempre 
caminhar lado a lado, complementando-se.

Sendo este um dos principais desafios de Governance a 
curto / médio prazo, não é menos verdade que para ter es-
tes dois sistemas (Risk Management / Performance Mana-
gement), a funcionar em paralelo e numa perspetiva com-
plementar, ainda há, seguramente, um longo caminho a 
percorrer. Mas só assim se conseguirá assegurar de uma 
forma verdadeiramente alicerçada, a sustentabilidade do 
setor da saúde.
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EVENTOS E MOMENTOS
A APAH MARCOU PRESENÇA EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS:

SEGUROS DE SAÚDE: O UNIVERSO PÓS-TROIKA
[29 de maio, Porto]
No passado dia 29 de maio, no Instituo CUF, no Porto, A APAH 
associou-se novamente à Associação para a Medicina, as Artes e as Ideias 
(AMAIMD) para a realização da conferência subordinada ao título 
“Seguros de Saúde: O Universo Pós-Troika”.
A conferência contou com a moderação de Filipe Basto, Presidente 
da Direção da AMAIMD e de Margarida França, Vice-Presidente da APAH.

REVIEW OF HEALTH CARE QUALITY, OCDE
[5 de junho, Lisboa]
A Presidente da APAH Marta Temido esteve presente nesta reunião, 
com peritos da OECD, a convite do Gabinete do Secretário de Estado 
Adjunto do Ministro da Saúde.

III REUNIÃO ANUAL DA REVISTA PORTUGUESA 
DE FARMACOTERAPIA — "CONTROVÉRSIAS COM 
MEDICAMENTOS "
[6 de junho, Oeiras]

FÓRUM HEPATITE C 2014”
[19 de junho, Lisboa]
A Presidente da APAH Marta Temido esteve presente neste Fórum com 
uma comunicação na mesa com o tema "Tratamento atual da Hepatite C 
crónica — a perspetiva do administrador hospitalar".

4.º FÓRUM NACIONAL DE SAÚDE 
[26 de junho, Lisboa]
A Presidente da APAH Marta Temido esteve presente neste Fórum 
com uma comunicação com o tema "Que força de trabalho para garantir 
cuidados de saúde de qualidade?"

REUNIÃO IMPO DA EAHM
[27 de junho, Bruxelas]
A APAH esteve presente nesta reunião com representação do Dr. Victor 
Herdeiro que apresentou o trabalho que desenvolveu sobre o modelo 
e as propostas dos AH portugueses.

VII ENCONTRO HOLON
[28 e 29 de junho, Grande Hotel do Luso]
A APAH esteve representada no VII Encontro Holon, através da participação 
de Ricardo Mota, vogal da direção, na conferência "Desafios das Instituições 
de Saúde do século XXI: O que o Cidadão espera de nós" que decorreu 
nos dias 28 e 29 de junho, no Grande Hotel do Luso.
A conferência, com o formato de uma mesa-redonda, foi moderada 
pelo jornalista da RTP João Fernando Ramos, tendo os intervenientes 
apresentado a sua perspetiva sobre o desafio das instituições de saúde 
para o século XXI, ao que se seguiu um espaço de debate com a plateia 
sobre a mesma temática.
 
RELATÓRIO PRIMAVERA — OPSS
[30 de junho, Lisboa]

SEM AÇÃO HOJE, NÃO HÁ CURA AMANHÃ” 
DA DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE
[5 de maio, Lisboa]

6.º ENCONTRO NACIONAL DAS UNIDADES DE SAÚDE 
FAMILIARES DA USF-AN
[9 de maio, Porto]

CONSENSO ESTRATÉGICO PARA A GESTÃO INTEGRADA 
DA HEPATITE C EM PORTUGAL (SESSÂO PÚBLICA DE 
APRESENTAÇÂO DE CONCLUSÕES) DA UCP
[13 de maio, Lisboa]

DEBATE SOBRE O REGIME JURÍDICO ESTABELECIDO 
PELO DECRETO-LEI N.º 121/2013, RELATIVO À 
PREVENÇÃO DE FERIDAS PROVOCADAS POR 
DISPOSITIVOS MÉDICO-PERFURANTES 
[14 de maio, Coimbra]
Organizado pela BBraun, o debate procurou ser um espaço de diálogo, 
debate e partilha de experiências de todos os oradores. 
O evento contou com a participação de Ricardo Mota em representação 
da Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.

TURISMO DE SAÚDE E CLIENTES INTERNACIONAIS: 
À PROCURA DO EL DORADO
[15 de maio, Porto]
No passado dia 15 de maio, na Casa da Prelada, no Porto, A APAH 
associou-se, mais uma vez, à Associação para a Medicina, as Artes 
e as Ideias (AMAIMD) para a realização da conferência subordinada 
ao título “Turismo de saúde e clientes internacionais: à procura do EL
DORADO” com o apoio da Misericórdia do Porto, do Health Cluster Portugal 
e da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna.
A conferência contou com a moderação de Filipe Basto, Presidente 
da Direção da AMAIMD e de Margarida França, Vice-Presidente da APAH.

RE_THINKING PHARMA
[16 de maio, Tróia]
A Presidente da APAH Marta Temido esteve presente neste evento 
com participação em mesa com o tema "Indústria Farmacêutica e Parceiros: 
um futuro partilhado".

III CONFERÊNCIA "ECONOMIA E FINANCIAMENTO 
EM SAÚDE"
[28 de maio, Lisboa]
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EVENTOS +
…DEIXAMOS AQUI ALGUMAS SUGESTÕES DE EVENTOS FUTUROS: 

 > IV Congresso Nacional de Saúde Pública
Data: 02 e 03 de outubro de 2014
Local: Fórum Lisboa (antigo Cinema Roma)
Mais informações em: 
www.insa.pt

> IV Fórum da Entidade Reguladora da Saúde 
"Acreditação e Certificação em Saúde"
Data: 03 de outubro de 2014
Local: Fundação Dr. António Cupertino 
de Miranda - Porto
Mais informações em: 
www.ers.pt 

> I Congresso Internacional de Turismo 
de Saúde e Bem-Estar
Data: 24 e 25 de outubro de 2014
Local: Alfândega do Porto 
Mais informações em: 
www.forumportucalense.pt

> 4as Jornadas da Associação Portuguesa 
de Hotelaria Hospitalar — Segurança e Gestão 
do Risco nas Unidades de Saúde
Data: 30 e 31 de outubro de 2014
Local: Auditório do IPO — Porto
Mais informações em:
http://jornadas.aphh.pt 

> IV Simpósio Anual do MEPI 
(Medical Education Partnership Initiative)
Data: 05 a 07 de agosto de 2014
Local: Maputo, Moçambique
Mais informações em: 
http://miher.org/simposio-do-mepi

> EFPC 5.ª Conferência bienal 
Data: 01 a 02 de setembro de 2014
Local: Barcelona, Espanha
Mais informações em: 
www.euprimarycare.org/barcelona/call-abstracts

> 9th Science and Technology 
in the European Periphery Meeting
Data: 01 a 03 de setembro de 2014
Local: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Mais informações em:
www.step2014.ciuhct.com

> Congresso Internacional sobre 
Infeção Hospitalar subordinado ao tema 
"Prevenir e combater as IACS —
Métodos de Atuação Translacional"
Data: 25 a 26 de setembro de 2014
Local: Centro de Congressos dos Hospitais da 
Universidade – CHUC
Mais informações em: 
http://www.apih.pt



III CONFERÊNCIA
ECONOMIA E
FINANCIAMENTO
EM SAÚDE
No passado dia 28 de maio, no Pestana Palace 
Hotel, em Lisboa, realizou-se a III Conferência 
Economia e Financiamento em Saúde. 

Esta iniciativa realizada em parceria com a 
MSD, Diário Económico e APAH reuniu cerca 
de três centenas de pessoas e contou com a 
presença de várias referências nacionais na 
área da saúde. 

A sessão de abertura contou com a presença 
do Presidente da Conferência, Francisco 
Ramos, Professor da Escola Nacional de Saúde 
Pública; Marta Temido, Presidente da APAH; 
Leonardo Santarelli, Diretor-Geral da MSD e 
António Costa, Diretor do Diário Económico.

A conferência de abertura foi dedicada 
ao tema “Ensaios Clínicos em Portugal 
— A perspetiva social e económica da 
investigação clínica” e teve como figura 
central o Secretário de Estado Adjunto do 
Ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa.

Os comentários sobre este mesmo tema 
ficaram a cargo de António Coutinho, 
Professor Catedrático convidado de Imunologia 
da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa, que destacou a importância de um 
maior reconhecimento político dos ensaios 
clínicos, não apenas para o desenvolvimento 
da investigação nas áreas da saúde mas 
também para o próprio desenvolvimento 
económico/social do país, sendo por isso 
importante a aposta no seu financiamento.

Os temas “Os Grandes Desafios no 
Financiamento Hospitalar Alemão: Uma 
perspetiva comparativa entre países 
da OCDE” e “Perspetivas da Economia 
Portuguesa” foram parte integrante do 
debate da parte da manhã, com a participação 
de Michael Schoeinstein, Economista 
da Health Division OCDE; Carlos Martins, 
Presidente do Conselho de Administração 
do Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE; 
Fernando Teixeira dos Santos, Professor 
da Faculdade de Economia da Universidade do 
Porto, e João Duque, Professor Catedrático e 
Presidente do ISEG.

Nestes dois temas foram apresentadas as 
formas de financiamento do Serviço Nacional 
de Saúde Alemão e Português: as suas 
semelhanças e assimetrias; a realidade atual 
vivida no serviço público português, as fortes 
restrições de acesso ao financiamento e a 
procura de uma nova reorganização da oferta e 
novo modelo de financiamento que aposte no 
investimento, no ensino e formação. 

A Sessão de Encerramento foi da 
responsabilidade da Secretária de Estado        
da Ciência, Leonor Parreira.
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