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A legitimação social da profissão depende de cada um de nós

Muito se tem escrito sobre o impacto da crise na Saúde dos Portugueses. Porque 
esse não é o tema mas o contexto, destaco somente que, numa avaliação das 

respostas das políticas de saúde europeias à crise financeira, na qual foi incluído o caso 
português, a OMS constatou que os diversos países se socorreram de vários instrumen-
tos para responder à crise e que alguns deles a aproveitaram para introduzir melhorias na 
eficiência dos seus sistemas de saúde, particularmente nos setores farmacêutico e hos-
pitalar. Contudo, a OMS reconheceu também que, nesses mesmos países, se fizera muito 
pouco para acrescentar valor, através de políticas dirigidas à efetiva melhoria da saúde dos 
cidadãos, o que configurava uma oportunidade perdida1.

Vem isto a propósito da necessidade de recordar a todos nós, administradores hospita-
lares, que o objetivo dos sistemas de saúde é melhorar o estado de saúde das populações, 
protegendo-as contra o risco financeiro da doença e respondendo às suas expectativas. 
Recentes episódios do quotidiano dos serviços públicos de saúde têm mostrado que pode-
mos ter-nos esquecido,algumas vezes, deste objetivo.

É certo que o caminho é estreito. Corte nas transferências do Orçamento de Estado, 
redução salarial e congelamento de possibilidade de atribuição de incentivos, dificuldade 
em concretizar contratações, penalização para a acumulação de dívida vencida, responsa-
bilização financeira pelo tratamento de doentes não atendidos nos tempos de referência. 
Mas há caminhos proibidos.

A situação que se vive hoje exige uma reflexão crítica sobre a ética na administração de 
serviços de saúde. O administrador de serviços de saúde não pode ser apenas um tecno-
crata; ele deve ser imune à politics mas não pode abster-se face à policy. O seu exercício 
profissional depende do domínio e da aplicação de ferramentas específicas, mas não se 
basta no virtuosismo técnico e exige capacidade de liderança e poder de decisão. A sua 
prestação de contas faz-se perante o acionista, mas também perante a comunidade e os 
profissionais de saúde a quem deve a transparência de não mascarar a verdade dos meios 
de que dispõe e de não iludir os resultados que obtém. A sua avaliação depende do desem-
penho atingido pela sua instituição no curto/médio prazo, mas também da sustentabilida-
de das opções tomadas, em termos de saldo futuro, para o sistema de saúde. 

A sociologia das profissões ensina que a evolução de uma ocupação para uma profissão 
se inicia pelo domínio de um saber específico, do qual decorre o monopólio sobre o exercício 
de um conjunto de atividades e a autonomia de organização das mesmas; ensina ainda que 
o reconhecimento de uma ocupação como profissão depende da legitimação social que lhe 
é conferida. 

Neste âmbito e com esse intuito, no ano de 2015, a APAH pretende desenvolver um 
conjunto de iniciativas que reforcem a legitimação social do exercício da profissão de 
administração hospitalar. Isso envolve, naturalmente, manter o investimento na educação 
permanente e na atenção a um eventual redesenho da carreira, não abdicando da sua 
manutenção como carreira especial. Envolve a discussão, em Assembleia-Geral, de uma 
proposta de Código de Ética. Envolve a realização de uma ronda de sessões com vários 
parceiros no sentido de sublinhar a relevância da profissão para o desempenho do sistema 
de saúde. Mas envolve, sobretudo, o desempenho de cada um de nós, no dia a dia. A 
legitimação social da profissão depende de cada um de nós.

MARTA TEMIDO
Presidente da Direção
APAH

1 Mladovsky et al. 2012. Health policy responses to the financial crisis in Europe.
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UMA PERSPETIVA SOBRE 
OS DESAFIOS DE GESTÃO 
EM ANATOMIA PATOLÓGICA

INTRODUÇÃO

A Anatomia Patológica é uma especialidade médica 
dedicada ao diagnóstico baseado na observação 

e interpretação das alterações morfológicas das células e 
tecidos, muitas vezes complementada por análise da ex-
pressão de biomoléculas e de alterações ao nível genético e 
molecular. Para além da sua importância no diagnóstico, a 
Anatomia Patológica tem vindo a assumir um papel de par-
ticular relevância na avaliação de parâmetros prognósticos 
e predictivos de resposta terapêutica, em particular na 
área da Oncologia. Trata-se, portanto, de uma especialida-
de com área de influência muito vasta, na charneira entre o 
Laboratório e a Clínica. Embora seja largamente desconhe-
cida do público em geral, é uma especialidade fundamental 
para a atividade médica e cirúrgica, englobando um espetro 
de atividades que se estende do rastreio oncológico e diag-
nóstico precoce à autópsia anátomo-clínica.

Durante muitos anos relegada para um papel quase se-
cundário na estrutura hospitalar, a Anatomia Patológica 
assistiu nos últimos anos a um crescente reconhecimento 
da sua importância fundamental, a par das demais espe-
cialidades médicas, mediante o seu contributo para a com-
preensão dos mecanismos de doença e da forma como 
esse conhecimento e sistematização pode ser convertido 
em avanços no diagnóstico e na terapêutica. Também não 
será alheio a este facto, o impacto mediático de várias fi-
guras públicas ligadas à Anatomia Patológica, cujo mérito 
tem sido reconhecido a diversos níveis, nomeadamente 
através da atribuição de prémios de elevado prestígio.

Contudo, este reflorescimento da especialidade de 
Anatomia Patológica debate-se com obstáculos e desa-
fios, uns derivados da sua história pregressa e outros 
motivados pelo inexorável progresso social e tecnológico 
que exigem mais e melhor qualidade, em menos tempo e 
com menos custos. Assim, este artigo pretende transmitir 
uma visão pessoal e sistematizada dos principais obstá-
culos que se colocam no presente, de potenciais caminhos 
de evolução e dos desafios futuros que já hoje são possí-
veis antecipar.

RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS: A BASE 
FUNDAMENTAL DA QUALIDADE

Caracteristicamente, os recursos humanos cons-
tituem a maior fração dos custos operacionais de 

um Serviço/Laboratório de Anatomia Patológica, situan-
do-se frequentemente na faixa dos 50 a 80%. Este facto 
sublinha a importância crucial dos recursos humanos em 
Anatomia Patológica, que constituem não apenas a sua 
força motriz, mas também a sua mais-valia. Até muito re-
centemente e ao contrário de outras especialidades médi-
cas que também atuam no âmbito dos meios auxiliares de 
diagnóstico e terapêutica (MCDT), o trabalho desenvolvi-
do pelos médicos e técnicos de Anatomia Patológica é em 
grande medida um exercício que tem tanto de físico como 
de mental (bastará lembrar para este efeito o esforço re-
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tologista não se restringem ao diagnóstico, abrangendo 
muitas outras das quais se destacam a participação em 
painéis médicos multidisciplinares, a formação de médi-
cos internos e o desenvolvimento de trabalho de inovação 
e investigação científica. Esta situação é agravada pela 
ausência de um normativo legal que defina com clareza o 
volume de trabalho máximo de cada médico. Este tipo de 
normativo existe em outros países, como o Reino Unido 
(definido pelo Royal College of Pathologists), constituindo 
um dos fundamentos da relação contratual de trabalho. 
Esta ausência dificulta, não apenas, a própria organização 
interna do trabalho, como limita e prejudica a capacidade 
de reivindicar os meios humanos adequados ao volume 
de trabalho. Este ponto é de particular importância face 
ao expectável incremento da disponibilidade de médicos 
anátomo-patologistas no futuro próximo, devido ao in-
vestimento em formação realizado por muitos Serviços 
na última década, o que permitiria colmatar as atuais ca-
rências e preparar a necessária transição geracional.

NOVAS TECNOLOGIAS: UM EQUILÍBRIO INSTÁVEL 
ENTRE INOVAÇÃO E CUSTOS

A visão tradicional da Anatomia Patológica como 
uma área quase artesanal da Medicina, com tec-

nologia “primitiva” e escassa, tem vindo a alterar-se de 
forma radical nos últimos anos. Em grande medida, as 
exigências de maior qualidade e operacionalidade, perce-
tíveis sob a forma de menores tempos de resposta, maior 
homogeneidade de processamento e de análise, bem 
como a incorporação de biomarcadores com grande rele-
vância clínica, tornaram inevitável a transformação dos 
processos de trabalho. Inicialmente, o alvo foram as tare-
fas “manuais” desempenhadas pelos técnicos, incluindo 
o processamento, microtomia, coloração e montagem, a 
execução de testes imunocitoquímicos, etc. Mais recente-
mente, a mudança chegou ao posto de trabalho do médico 
anátomo-patologista, com a progressiva introdução da 
Patologia Digital, que “ameaça” tornar obsoleto, a médio 
prazo, o microscópio ótico convencional, ferramenta de 
trabalho por excelência do Anátomo-patologista. Acresce 
a estas alterações, a revolução operada no campo da Pato-
logia Molecular, onde se estabeleceu uma interface muito 
importante com outros profissionais das áreas da Gené-
tica e da Biologia Molecular. O impacto destas alterações 
na Anatomia Patológica tem sido profundo. Por um lado, 
permitiram-lhe assumir, de novo, um papel de grande re-
levo em determinadas áreas médicas, como a Oncologia, 
tornando-a uma especialidade atrativa para novos médi-
cos internos, que fazem dela a sua escolha primária e não 
uma solução de recurso, contribuindo para a resolução da 
“crise” de recursos humanos. Contudo, a inovação e a ne-

querido para a realização de uma autópsia), baseando-se 
muito em capacidades de destreza manual na preparação 
e processamento das amostras clínicas (biopsias, peças 
cirúrgicas,…) e numa interpretação cognitiva de imagens 
macroscópicas e microscópicas que constituem a base do 
diagnóstico. Por esse motivo, a quantidade e qualidade 
dos recursos humanos tem um efeito direto e decisivo em 
todo o processo de trabalho da Anatomia Patológica. Con-
tudo, nos anos 90 do séc. XX assistiu-se a um decréscimo 
acentuado do número de novos médicos especialistas for-
mados, colocando em perigo a sustentabilidade de muitos 
Serviços hospitalares, e a um crescimento acentuado do 
número de técnicos, acarretando graves problemas de 
desemprego e de subemprego neste grupo profissional. 
Uma das consequências deste fenómeno foi a progressiva 
tendência de delegação de competências dos médicos de 
Anatomia Patológica nos respetivos técnicos, como medi-
da tendente a focalizar a atividade médica nas áreas que 
requerem um maior treino e especialização (e.g., observa-
ção microscópica), atribuindo aos técnicos competências 
para a abordagem de fases (aparentemente) menos crí-
ticas, como a macroscopia. Existem argumentos a favor 
e contra esta tendência, mas é de realçar que este movi-
mento há muito se começou a verificar em outros países 
europeus e nos EUA, que se debatem também com pro-
blemas de escassez de médicos de Anatomia Patológica 
(no que parece ser, de facto, um problema à escala global). 
Haverá, certamente, lugar para uma colaboração cada vez 
mais estreita entre médicos e técnicos de Anatomia Pato-
lógica, que vai além de uma pura complementaridade de 
funções. Contudo, seria importante que estas iniciativas 
(à semelhança dos outros países) fossem reguladas por 
normas bem definidas, que acautelassem, entre outras, 
as questões da formação adequada e dos mecanismos de 
supervisão na delegação de competências.

Apesar destas iniciativas, a realidade atual é a de uma 
escassez de médicos especialistas em Anatomia Patológi-
ca face às necessidades que decorrem do envelhecimento 
da população e da exposição cada vez mais acentuada a 
fatores de risco, implicando o incremento de doenças nas 
quais a Anatomia Patológica desempenha um papel pri-
mordial, como o Cancro (e.g., através do rastreio, diagnós-
tico precoce, avaliação de fatores prognósticos e predicti-
vos que servem de base à intervenção clínica e terapêu-
tica). Esta situação é reconhecida, de uma forma global, 
pelas agências estatais da área da saúde [e.g., a A.C.S.S., 
I.P., através do seu estudo “Necessidades Previsionais de 
Recursos Humanos em Saúde - Médicos”], sendo patente 
através do nível de carência de médicos especialistas face 
ao volume e complexidade do trabalho que lhes é atribuí-
do, na vasta maioria dos Serviços de Anatomia Patológica 
dos hospitais públicos portugueses. Neste ponto, é impor-
tante sublinhar que as atividades do médico anátomo-pa-
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cessidade de nos mantermos a par do progresso científico 
e tecnológico têm como consequência o incremento dos 
custos associados à operação do Serviço / Laboratório, 
significando que, num ambiente generalizado de competi-
ção pelo menor preço, algo terá que ceder, nomeadamente 
o custo unitário do trabalho, que se torna um alvo “fácil” 
para esta solução dado o contributo maioritário dos recur-
sos humanos na composição dos custos. Esta pressão aca-
ba por se refletir num potencial aumento do volume de tra-
balho, cujo maior risco para o doente reside no incremento 
da probabilidade de erro diagnóstico, cujas consequências 
poderão ser, no limite, catastróficas. Por outro lado, a emer-
gência de áreas como a Patologia Molecular veio tornar 
algo difusos os limites de intervenção de especialistas não-
-médicos na área da Anatomia Patológica. Uma vez mais, a 
falta de adequada regulamentação abre espaço para situa-
ções dúbias de atribuição de competência profissional não 
apenas (nem sobretudo) para executar, mas também para 
validar e controlar os testes realizados.

OS DESAFIOS ATUAIS E FUTUROS: UMA OPORTU-
NIDADE PARA REVOLUCIONAR O MODELO ORGA-
NIZACIONAL

Tal como em outras áreas da Saúde, são inúmeros 
os desafios que se colocam na área da Anatomia 

Patológica. Na impossibilidade de os abordar a todos, fo-
ram selecionados três que considero exemplificativos e 
passíveis de causarem impacto significativo na forma 
como esta especialidade é exercida.

INCREMENTAR E HOMOGENEIZAR A QUALIDADE 
DA FORMAÇÃO MÉDICA EM ANATOMIA PATOLÓGICA

Pelas razões anteriormente mencionadas a propósi-
to da importância capital dos recursos humanos, a 

formação em Anatomia Patológica, seja no âmbito do in-
ternato de especialidade, seja na formação contínua, deve 
estar no topo das prioridades de um Serviço estruturado. 
Contudo, o desenvolvimento do conhecimento nesta área 
e a necessidade de adaptação de cada Serviço ao meio 
hospitalar em que está inserido, conduzem a que uma 
formação mais completa e robusta só possa resultar de 
uma colaboração inter-serviços, nomeadamente ao nível 
regional. Embora exista desde há muito uma estreita co-
laboração no domínio da formação ao nível do internato, 
a mesma é de natureza casuística na vasta maioria dos 
casos. Seria muito interessante explorar um nível distinto 
de coordenação desta atividade, mediante, por exemplo, 
a criação da estrutura de internato de nível regional (que, 
por facilidade administrativa, poderia ser coincidente com 

a área de influência das administrações regionais de saú-
de). Esta proposta significaria que os médicos internos 
não estariam vinculados a um hospital mas sim à ARS, 
competindo aos hospitais com idoneidade reconhecida 
pela Ordem dos Médicos elaborar um programa formativo 
que permitisse a cada médico interno obter a melhor for-
mação em cada área e propiciar o contacto com realidades 
distintas. No que respeita à formação contínua, parece-
-me lógico admitir uma solução semelhante, criando os 
elos de comunicação privilegiados entre médicos espe-
cialistas com vivências distintas da prática da Anatomia 
Patológica. Estou em crer que estas iniciativas poderiam 
contribuir decisivamente para estreitar os laços de cola-
boração entre serviços e constituir a malha de uma ver-
dadeira rede de referenciação baseada num intercâmbio 
permanente de profissionais em formação, com inegável 
vantagem para as instituições participantes e, sobretudo, 
para os utentes do sistema de saúde.

INCORPORAR A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA MAN-
TENDO CONTROLO DOS CUSTOS E INCREMEN-
TANDO A EFICIÊNCIA

O ritmo presente e futuro da inovação tecnológica 
em Anatomia Patológica excede a capacidade de 

incorporação da mesma pela maioria (senão a totalidade) 
dos Serviços e Laboratórios de Anatomia Patológica, aten-
dendo aos custos envolvidos, seja na aquisição de equipa-
mentos seja no treino e/ou recrutamento de recursos hu-
manos especializados. Por outro lado, uma das tendências 

Contudo, a inovação e a necessidade 
de nos mantermos a par do progresso 
científico e tecnológico tem como 
consequência o incremento dos custos 
associados à operação do Serviço / 
Laboratório, significando que, num 
ambiente generalizado de competição 
pelo menor preço, algo terá que ceder, 
nomeadamente o custo unitário do 
trabalho, que se torna um alvo “fácil” 
para esta solução, dado o contributo 
maioritário dos recursos humanos na 
composição dos custos. Esta pressão 
acaba por se refletir num potencial 
aumento do volume de trabalho, cujo 
maior risco para o doente reside no 
incremento da probabilidade de erro 
diagnóstico, cujas consequências 
poderão ser, no limite, catastróficas.
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atuais da inovação em Saúde é a capacidade de resposta 
em grande volume (uma tradução algo livre da expressão 
“high-throughput”), significando que a rentabilidade de di-
versos equipamentos escassamente poderá ser alcançada 
por um único Serviço utilizador. Assim, uma das possíveis 
soluções seria a coordenação entre Serviços da incorpora-
ção de novas tecnologias, a par de uma partilha das novas 
funcionalidades, reduzindo os custos relativos e maximi-
zando a rentabilidade. Esta solução requer uma modifica-
ção profunda da nossa mentalidade centrada numa apa-
rente e ilusória autonomia institucional, em direção a uma 
gestão mais participada e partilhada. Uma vez mais, a res-
posta reside num trabalho colaborativo, em rede, tirando 
partido dos melhores recursos disponíveis e colocando-os 
ao serviço do incremento da qualidade do diagnóstico.

QUALIDADE: MAIS QUE UMA PALAVRA POLITICA-
MENTE CORRETA

Na última década assistimos a uma crescente preo-
cupação com as questões referentes à qualidade e 

sua gestão na área da Saúde. Sendo esta entendida como 
a capacidade do produto ou serviço prestado correspon-
der às expectativas do utilizador. No caso da Anatomia 
Patológica e de uma forma muito simplista, poderíamos 
fazer equivaler a qualidade à forma adequada de como 
técnica e cientificamente é produzido um relatório, dado 
que o mesmo serve de base à tomada de uma decisão clí-
nica. Até muito recentemente as questões relacionadas 
com a qualidade desenrolaram-se na área da gestão de 
processos, através de processos de certificação, dos quais 
constitui exemplo paradigmático o referencial normativo 
NP EN ISO 9001:2008. Pese embora o significativo impac-
to positivo desta norma ao nível institucional, a mesma 
não permite aferir adequadamente a qualidade ao nível 
do cerne da Anatomia Patológica, i.e., o diagnóstico. Ape-
sar da existência de mecanismos de controlo de qualidade 
interna, os mesmo são limitados para o âmbito pretendi-
do, pelo que o grande desafio atual consiste na adoção de 
sistemas de avaliação externa de qualidade capazes de 
aferir a proficiência diagnóstica. Adicionalmente, a ado-

ção de referenciais normativos especificamente desen-
volvidos para áreas laboratoriais como NP EN ISO 15189 
e NP EN ISO 17025 complementa a gestão da qualidade a 
um nível sem precedentes na Anatomia Patológica. Uma 
consequência muito benéfica e relevante deste processo 
seria harmonizar as condições de concorrência entre as 
estruturas laboratoriais privadas entre si, e entre estas e 
os serviços do setor público, com implicações profundas 
na forma como essa concorrência se manifesta ao nível 
dos preços propostos e praticados em “mercado livre”. O 
grande obstáculo à implementação deste processo reside 
na disponibilização de meios humanos e materiais que 
permitam a sua colocação em prática, algo que não vi ade-
quadamente discutido nem avaliado até à data. Não basta 
decretar a sua aplicação para que a realidade mude, sendo 
necessário um esforço sério para realizar uma avaliação 
profunda do cenário atual da Anatomia Patológica, segui-
do da tomada de ações que permitam aos Serviços e La-
boratórios implementar e manter em execução os ditames 
impostos pelos referenciais normativos. 

Em conclusão, a Anatomia Patológica encontra-se num 
processo dinâmico de transformação, que requer um ba-
lanço sensato entre evolução e conservação, preservando 
os valores da exigência profissional que nos caracterizam 
mas abrindo os horizontes a uma nova visão estratégica 
que passa por maior colaboração, partilha e coordenação 
de esforços e atividades. Enfrentamos, sem dúvida, uma 
fase de desafios consideráveis mas também estimulan-
tes, que apenas podem ter como resposta um redobrar da 
nossa firme vontade de prevalecer através da evolução e 
adaptação permanentes.

DECLARAÇÃO DE INTERESSES

O autor declara a inexistência de conflitos de inte-
resses no que respeita aos temas abordados neste 

artigo. As ideias nele expressas devem ser interpretadas 
como de carácter pessoal, não estando vinculadas às or-
ganizações nas quais desempenha funções profissionais.
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A IMPORTÂNCIA DA CODIFICAÇÃO 
CLÍNICA COMO FERRAMENTA DE 
APOIO À GESTÃO HOSPITALAR 
E OS DESAFIOS QUE SE 
COLOCAM À SUA EVOLUÇÃO 
NO CONTEXTO DO SNS

ESTADO ATUAL

Os episódios de internamento, de cirurgia de ambu-
latório e determinados episódios de ambulatório 

médico são codificados nos hospitais do SNS utilizando 
a International Classification of Diseases, 9th Revision, Cli-
nical Modification (ICD-9-CM). Cada episódio fica carateri-
zado pelos seus diagnósticos, procedimentos realizados e 
um conjunto de variáveis administrativas1. A informação 
clínica codificada, juntamente com a informação adminis-
trativa, é classificada por um sistema de agrupamento em 
Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH) e é com estes 
que é possível avaliar a produção do hospital e calcular, a 
partir do contrato-programa aplicável, o consequente fi-
nanciamento no que respeita ao internamento e à cirurgia 
do ambulatório. A codificação clínica também alimenta 
a base da dados dos GDH, hospitalar e nacional2, a partir 
da qual se faz investigação epidemiológica e se calculam 
indicadores hospitalares vários entre os quais tem relevo 
especial o benchmarking produzido pela IASIST com um 
largo conjunto de hospitais ibéricos.

1 Circular Normativa n.º 10 de 12/03/2013: Norma para a Recolha, Preenchimento 
e Envio do Conjunto Mínimo Básico de Dados em GDH
2 Base de Dados Nacional de Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH) no sítio 
da ACSS.

O agrupamento em GDH é, atualmente, uma ferramen-
ta de classificação objetiva que permite comparações en-
tre hospitais, nacionais e estrangeiros que utilizem a mes-
ma versão do agrupador. Depois de sete anos a utilizar a 
versão 21 do All-Patient Diagnosis Related Groups (AP-
-DRG) e, durante dois anos, a versão 27, foi implementado 
em 1-1-2015 o agrupador All-Patient Refined (APR-DRG) 
que se distingue do anterior pela utilização de quatro ní-
veis de severidade e de quatro níveis de risco de mortali-
dade em cada GDH. 

O conhecimento do agrupador utilizado e das suas 
caraterísticas permite perceber como, a partir do peso 
relativo e dos limiares do tempo de internamento do GDH 
em que cada episódio é agrupado, se calcula o índice de 
casemix do hospital e, com ele, se indexa o preço contra-
tualizado por GDH no cálculo do financiamento anual. O 
peso relativo dum GDH reflete a complexidade inerente 
no tratamento dos doentes nele classificados, e resulta 
de atributos como o grau de severidade da doença, o seu 
prognóstico, a dificuldade no tratamento, a necessidade 
de intervenção e a consequente intensidade no consumo 
de recursos.

A medida da severidade só é possível se as condições 
do doente, que foram objeto de estudo e de tratamento, 
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forem registadas no processo clínico juntamente com os 
diagnósticos definidos pelo médico. Os médicos registam 
hoje de modo diferente do que o faziam há uns anos atrás. 
À escrita manual, mais ou menos descritiva, sucedeu uma 
escrita sintética, abreviada, feita no computador. As in-
formações são transcritas literalmente a partir dos rela-
tos dos exames subsidiários e, frequentemente, copiadas 
e coladas com “copy & paste” de registos anteriores e de 
outros colegas. Daqui resultam sucessivas repetições que 
preenchem artificialmente os registos mas que, para além 
de os empobrecerem, representam um trabalho extra de 
quem os lê para identificar o que é novo, diferente e es-
sencial. Esta cultura de registo deve ser objeto de aten-
ção por parte das direções dos serviços porque o médico 
habitualmente alega falta de tempo para a prestação de 
cuidados e, por isso, descura os registos. Sem registos não 
é possível codificar, e a tutela, consciente das falhas exis-
tentes, regulamentou e normalizou3 o documento mais 
importante na caracterização clínica dos episódios de in-
ternamento: a Nota de Alta. Por seu lado, a Administração 
Central do Sistema de Saúde (ACSS) definiu o conjunto de 
documentos4 que devem estar presentes no momento da 
codificação clínica do episódio e da posterior auditoria (in-
terna ou externa). A juntar às causas das falhas de regis-
tos clínicos deve referir-se, por um lado, a prática duma 
medicina cada vez mais defensiva em que, erroneamente, 
se pensa que o não escrever diminui a possibilidade duma 
eventual acusação e, por outro, a crescente tendência à 
transcrição literal dos resultados dos exames subsidiários 
não acompanhada pela necessária interpretação e valori-
zação que os mesmos deveriam merecer, ou seja, a espe-
cificação dos diagnósticos do doente.

As complicações ou comorbilidades (CC), diagnósticos 
adicionais de cuja presença, resulta, estatisticamente, o 
prolongamento da estadia do doente em pelo menos um 
dia e em 75% dos casos, podem interferir no agrupamen-
to e originar um GDH de peso mais elevado. Ao contrário 
do agrupador AP-DRG, que distinguia três níveis de seve-
ridade (1: sem CC, 2: com CC e 3: com CC major) o agrupa-
dor APR-DRG classifica o GDH de cada episódio em quatro 
níveis (1: menor, 2: moderado, 3: major e 4: extremo), cada 
um comportando pesos relativos muito diferentes. De tal 
modo assim é que, na grande maioria da casuística do hos-
pital, são muito poucos os doentes agrupados nos níveis 
de severidade major e extremo. A distribuição estatística 
da produção do ano de 2013, que a ACSS reagrupou com o 
APR-DRG, revelou uma diminuição significativa do índice 

3 Despacho 2784/2013, de 11 de fevereiro - registos eletrónicos relativos às notas 
de alta médica e de enfermagem, bem como às notas de transferência das unida-
des de cuidados intensivos.
4 Circular Normativa n.º 23 de 27/08/2014 - Documentos ou Registos Médicos 
que devem estar presentes no momento da Codificação Clínica do Episódio e de 
Auditoria.

de casemix da quase totalidade dos hospitais e, conse-
quentemente, do respetivo financiamento.

POSSIBILIDADES DE MELHORIA

A única forma de permitir uma avaliação justa da 
produção hospitalar é traduzir as caraterísticas 

dos doentes internados na codificação do processo clínico 
depois da alta do doente. Esta codificação é realizada pelos 
médicos codificadores a partir dos registos clínicos. Se o 
registo clínico for incompleto ou impreciso, ou se o médico 
codificador não identificar os diagnósticos de complica-
ção ou de comorbilidade, o hospital pode ter um prejuízo 
real porque os GDH não refletirão corretamente a produ-
ção realizada e o financiamento será inferior. Há então 
que motivar os médicos hospitalares para a melhoria da 
qualidade e exaustividade dos seus registos. É necessário, 
também, facilitar a tarefa dos médicos codificadores, me-
lhorando o seu acesso aos registos clínicos, promovendo a 
sua formação contínua e dotando-os de recursos que lhes 
permitam uma melhor prestação. Para a prossecução des-
tes objetivos, as direções de serviço, os administradores 
hospitalares e os próprios conselhos de administração são 
elementos dinamizadores de importância crucial.

A utilização de determinadas normas pode ajudar o 
médico a melhorar os seus registos. Por exemplo, a con-
formidade com a norma SOAP (Subjetive, Objetive, Asses-
sment & Plan) permitirá não esquecer o que é essencial 
na elaboração dos diários. A estruturação oferecida por 
uma aplicação como o SClínico, no preenchimento dum 
relatório de alta, é um incentivo, por exemplo, ao registo 
dos problemas ou da evolução da condição do doente ao 
longo do episódio de internamento. Do mesmo modo a 
estruturação dum relato operatório poderá conduzir a um 
registo dos achados na inspeção do local operado, dos pro-
cedimentos realizados, dos dispositivos implantados, e de 
intercorrências operatórias, cuja menção tantas vezes fica 
esquecida.

As próprias aplicações informáticas (SONHO, SClínico, 
Glint-HS EPR, Alert, entre outras) deveriam incentivar o 
registo. Mas quando obrigam o médico no seu dia a dia a 
codificar diagnósticos sem ter tido formação adequada 
nem dispor de livros da ICD-9-CM, e não disponibilizam 
para esse efeito funcionalidades de apoio à codificação 
verdadeiramente ergonómicas, constituem motivo de 
recusa e de ausência de registo. A taxa de codificação do 
diagnóstico principal nas notas de alta do internamento 
elaboradas no SClínico num hospital central em 2013 foi 
inferior a 5%. A SPMS não foi sensível ao pedido para al-
terar este paradigma, permitindo o registo do diagnóstico 
principal em texto livre antes da sua codificação atual-
mente obrigatória. Se o médico não especificar o diagnós-
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tico principal e outros diagnósticos adicionais noutro item 
da nota de alta, esta fica incompleta e acaba por ser encer-
rada automaticamente, perdendo-se informação essen-
cial não só para a codificação como para a própria clínica.

Para que não haja diferenças na codificação efetuada por 
médicos codificadores diferentes, em alturas ou em hospi-
tais distintos, o sistema de classificação de doenças utiliza-
do, a ICD-9-CM, tem um conjunto de instruções e de normas5 
aplicáveis às quais se vão acrescentando consensos, emiti-
dos pela ACSS, sempre que necessário. Estão, assim, criadas 
as condições para que a codificação clínica seja aplicada se-
gundo normas precisas e sem desvios, e estabelecido o âm-
bito das necessárias auditorias interna e externa6.

Resta ao médico responsável pelo doente, a quem com-
pete registar o que observa e os cuidados prestados, fazê-
-lo com o zelo e a exaustividade que garantam que, para 
além dum diagnóstico principal, todos os diagnósticos 
adicionais sejam mencionados para que sejam tidos em 
conta na altura da codificação e do agrupamento em GDH 
e, consequentemente, a instituição em que trabalha seja 
justamente ressarcida dos custos dos doentes tratados 
e possa mesmo, através duma gestão eficiente, ter uma 
margem para investimento e melhoria sustentada.

AUDITORIA INTERNA

Os médicos codificadores integram-se num Gabine-
te de Codificação e Auditoria Clínica (GCAC) cujo 

regulamento foi normalizado7. O médico auditor interno 
tem um papel chave nesta área de atividade. Nas suas 
competências estão a coordenação da equipa dos codifi-
cadores, o controlo da qualidade da codificação e a articu-
lação desta atividade com a direção clínica e a administra-
ção do hospital.

Ao rever os episódios codificados serão evidentes si-
tuações irregulares não só do ponto de vista da codifica-
ção como também administrativo: episódios de interna-
mento com menos de vinte e quatro horas, cirurgias do 
ambulatório com admissão urgente ou agrupadas em GDH 
médico e ambulatórios médicos não contemplados na Ta-
bela II da portaria dos GDH, são apenas alguns exemplos. 
O médico auditor deverá ser capaz de os explicar como ex-
ceções naturais ou de os tipificar e enquadrar em práticas 
desviantes que interessará perceber e corrigir.

O reconhecimento da existência de carências de do-
cumentação clínica deverá conduzir ao diálogo com os 
colegas e à sua sensibilização para a importância dos re-
gistos. Uma intervenção orientada nas reuniões do servi-

5  ICD-9-CM Official Guidelines for Coding and Reporting
6  Manual de Auditoria à Codificação Clínica e à Faturação do Contrato Programa
7  Circular Informativa n.º 19 de 22/11/2010 - Regulamento do Gabinete de Codifi-
cação e Auditoria Clínica (GCAC)

ço é uma boa oportunidade para descrever os problemas 
encontrados e propor ações de melhoria. Um argumento a 
utilizar é a menção de que sem registos, sem diários, sem 
diagnósticos nas notas de alta não é possível representar 
na codificação a realidade do doente tratado, e que daí 
resultam GDH sem complexidade e de baixo peso, uma 
subavaliação da produção do serviço e, em consequência, 
uma diminuição do financiamento e do investimento justo 
e desejado.

FERRAMENTAS DE AUDITORIA

A tarefa do médico auditor interno é facilitada com o 
uso de ferramentas capazes de analisar a produ-

ção codificada e nela identificar, por exemplo, situações de 
alerta traduzindo incoerências entre diagnósticos e proce-
dimentos, entre a idade e o género do doente e a cirurgia, 
diagnósticos improváveis, cirurgias incompatíveis com a 
capacidade instalada (especialidades existentes), etc. 

Uma ferramenta de auditoria interna instalada nos 
hospitais do SNS em 1996 e desenvolvida desde aí até ao 
presente é o programa Auditor. Com esta ferramenta 
é possível percorrer a codificação efetuada, visualizar os 
registos de modo descritivo, no ecrã ou numa listagem 
em papel, produzir estatísticas de linhas de produção, 
episódios, tempos, códigos, alertas, não conformidades e 
erros vários, e proceder à seleção de episódios utilizando 
um grupo alargado de critérios de seleção. Uma rotina de 
auditoria interna num hospital com elevado número de 
altas passa, tipicamente, pelo seguinte: a codificação é 
introduzida diariamente na aplicação dos GDH (WebGDH); 

Resta ao médico responsável pelo 
doente, a quem compete registar 
o que observa e os cuidados prestados, 
fazê-lo com o zelo e a exaustividade 
que garantam que, para além 
dum diagnóstico principal, todos 
os diagnósticos adicionais sejam 
mencionados para que sejam tidos 
em conta na altura da codificação 
e do agrupamento em GDH e, 
consequentemente, a instituição em  
que trabalha seja justamente ressarcida 
dos custos dos doentes tratados e possa 
mesmo, através duma gestão eficiente, 
ter uma margem para investimento 
e melhoria sustentada.
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no fim do dia é produzido um ficheiro de exportação com 
os registos codificados e agrupados em GDH; esse fichei-
ro é submetido ao programa Auditor e é produzida uma 
estatística das situações encontradas e/ou uma listagem 
descritiva de todos os episódios. O médico auditor interno 
visualiza o report estatístico e verifica o que foi assinala-
do. Os alertas existentes orientá-lo-ão para as áreas que 
carecem de atenção, formação e medidas corretivas. Por 
outro lado a leitura da listagem descritiva permite-lhe a 
deteção e a identificação de problemas que necessitam de 
ser corrigidos. Os episódios assinalados serão chamados 
para verificação e correções, se necessário, ou enviados 
ao médico que os codificou com uma descrição dos proble-
mas e a indicação do modo de os corrigir. Se o alerta não 
corresponder a um problema ou a uma não conformidade, 
a situação é confirmada e arquivada. O médico codificador 
que recebe um destes processos para correções efetua-
-as, estas são recolhidas na aplicação dos GDH e o episódio 
voltará a ser exportado, listado e analisado porque, com 
alguma frequência, ou nem todas as correções foram efe-
tuadas, ou da correção duma não conformidade resultou o 
aparecimento de outras.

O programa Auditor contava já com 177 alertas quan-
do, em junho de 2013, a ACSS decidiu não mais o atualizar 
ou desenvolver. Esta posição resultou da decisão da SPMS 
de descontinuar software externo e de implementar, 
dentro do WebGDH, as funcionalidades de auditoria que 
permitissem ao médico auditor interno identificar os pro-
blemas, listá-los e corrigi-los. Tendo-se verificado que tar-
davam a ser implementadas estas funcionalidades e que 
os hospitais acabariam por perder aquela ferramenta de 
auditoria, tentou-se sensibilizar a ACSS para a manuten-

ção e atualização do programa Auditor até que o WebGDH 
fosse capaz de o substituir. A situação foi apresentada à 
equipa do Departamento de Prestações em Saúde (DPS) e 
ao Presidente da ACSS. Foram propostas atualizações, sem 
custos, que não tiveram aceitação. Neste momento, o We-
bGDH disponibiliza apenas 10 alertas que não são supor-
tados por funcionalidades de listagem práticas ou eficazes. 

AJUDA À GESTÃO

O programa auditor comporta uma série de indica-
dores e alertas utilizáveis na gestão dos serviços e 

do hospital. Identificação de episódios inconsistentes com 
a sua linha de produção: episódios de internamento, epi-
sódios de cirurgia do ambulatório e de ambulatórios mé-
dicos inválidos; tempos de internamento acima e abaixo 
dos limiares de exceção; alertas relativos a proveniências, 
tipos de admissão e destino; GDH mais frequentes, GDH 
médicos e cirúrgicos inválidos; verificação dos episódios 
de hospital de dia, ausência da codificação obrigatória das 
neoplasias; enquadramentos na Tabela II e no Anexo III da 
portaria dos GDH, são apenas alguns exemplos.

O repositório da produção codificada, articulado com 
outras bases de dados do hospital, é facilmente utilizável 
em programas de business intelligence (BI) utilizados em 
vários níveis de gestão interna incluindo as Unidades Au-
tónomas de Gestão (UAG).

A codificação hospitalar é também útil às Unidades 
Hospitalares do SIGIC (UHGIC) na verificação e encerra-
mento dos episódios cirúrgicos, uma vez que a codificação 
do SIGIC, feita obrigatoriamente pelos cirurgiões, na altu-
ra da inscrição dos doentes nas listas de espera, contém 
muitas incorreções que habitualmente não são revistas 
no fim das cirurgias em que o que foi realizado não cor-
respondeu ao que tinha sido programado (ou codificado).

NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO

A versão 4.30 do programa Auditor, não atualizada 
desde 2013, necessita de atualizações relaciona-

das com os códigos dos dispositivos médicos, com o agru-
pador APR-DRG e com a portaria de 2015. Estão também 
disponíveis mais de cinquenta novos alertas. Mas a 
ACSS recusa-os.

Embora continue reconhecidamente funcional e inega-
velmente útil, o programa Auditor, privado das necessárias 
atualizações, não autorizadas, está a apresentar os códigos 
dos dispositivos médicos como se fossem “diagnósticos” 
e as descrições dos GDH do novo APR-DRG são emitidas 
como se fossem do AP-DRG 27 daí resultando incongruên-
cias para as quais os utilizadores devem ser alertados. O 

O programa auditor comporta uma 
série de indicadores e alertas utilizáveis 
na gestão dos serviços e do hospital. 
Identificação de episódios inconsistentes 
com a sua linha de produção: episódios 
de internamento, episódios de cirurgia do 
ambulatório e de ambulatórios médicos 
inválidos; tempos de internamento 
acima e abaixo dos limiares de exceção; 
alertas relativos a proveniências, tipos de 
admissão e destino; GDH mais frequentes, 
GDH médicos e cirúrgicos inválidos; 
verificação dos episódios de hospital 
de dia, ausência da codificação obrigatória 
das neoplasias; enquadramentos na 
Tabela II e no Anexo III da portaria dos 
GDH, são apenas alguns exemplos.
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necessário alargamento dos ficheiros de exportação para 
neles incluir os níveis de severidade e de mortalidade do 
APR levará à incapacidade do programa Auditor de os re-
conhecer e mesmo ao seu não funcionamento.

ALTERNATIVAS POSSÍVEIS

O Auditor 4.30 foi desenvolvido no hoje obsoleto 
MS-DOS e carece duma janela DOS mas permite, 

no entanto, uma performance apreciável. As aplicações 
DOS não correm nos sistemas operativos de 64 bits, mas 
essa limitação é ultrapassada com a utilização de emula-
dores como o DOS-BOX ou com a utilização de máquinas 
virtuais (vmware) que permitem correr sistemas opera-
tivos de 32 bits em ambientes de 64 bits. Apesar de ser 
possível, deste modo, continuar a utilizar esta plataforma, 
é desejável que a mesma seja substituída por outra mais 
amigável. Uma opção intermédia é a utilização do Visual 
FoxPro, que funciona em sistemas operativos de 64 bits, 
e a evolução desejada é uma aplicação que funcione em 
ambiente Web (online).

O QUE SE PROPÕE

Uma opção inteligente seria a manutenção da atual 
versão do programa Auditor, permitindo a sua 

atualização, enquanto se continuam a desenvolver as al-
ternativas. Logo que estas existam e estejam funcionais, 
o programa Auditor seria, então, descontinuado. 

A OPINIÃO DOS UTILIZADORES

Os médicos auditores internos interrogam-se sobre 
as razões desta situação. Não é facilmente entendí-

vel pelos hospitais que a ACSS descontinue uma ferramen-

A IMS Health é uma empresa de Consultoria Internacional na área da Saúde, líder mundial no fornecimento 
de soluções de informação e tecnologia, com um portefólio de serviços de business intelligence e consulting 
solutions. Estamos presentes em mais de 100 países e temos mais de 7.700 colaboradores a nível mundial.

www.imshealth.com

ta que está a funcionar e que é utilizada diariamente, sem 
que seja oferecida uma alternativa. Será que é consciente e 
desejada esta privação da ferramenta de auditoria? Que a 
melhoria da codificação hospitalar não seja desejável? Que 
os médicos auditores internos tenham de redobrar esfor-
ços para, sem a ferramenta de auditoria, conseguirem de-
tetar os erros, não conformidades e problemas? 

OUTRAS DIFICULDADES

Os hospitais têm vindo a defrontar-se com uma for-
te carência de médicos codificadores. À disponibi-

lidade que existia nos primeiros anos da implementação 
dos GDH em Portugal de médicos policlínicos a aguardar 
colocação, contrapõe-se atualmente a saída dos mais ve-
lhos por aposentação e o rateio das horas disponíveis para 
os hospitais contratarem a prestação de serviços. Acon-
teceu ainda, nos anos mais recentes, a não realização de 
cursos de formação, a qual teve reflexo nos hospitais com 
os prazos mais apertados para completarem a codificação 
da sua produção. Por outro lado a crescente exigência de 
qualidade que se impõe e a aplicação de sobretaxas ao 
rendimento do trabalho constituem alegados motivos dos 
codificadores para não aumentarem o número de proces-
sos que codificam.

MENSAGEM FINAL

A atividade da codificação clínica é essencial para os 
hospitais porque nela se baseiam a gestão interna, 

a avaliação da produção, o financiamento e os estudos epi-
demiológicos. Os gestores hospitalares não podem alhear-
-se dos constrangimentos resultantes quer da ausência 
de registos clínicos quer da privação de ferramentas de 
auditoria interna. São necessárias iniciativas e esforços 
que garantam a qualidade e a utilidade deste recurso.
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CONTEXTO

A determinação do custo de tratamento, nomeada-
mente dos doentes oncológicos, ao longo do seu 

percurso clínico, é fundamental para a gestão das uni-
dades prestadoras de cuidados de saúde e do sistema de 
saúde. Este facto advém da evolução que a prevalência do 
cancro tem sofrido ao longo do tempo e do que é expectá-
vel que aconteça nos próximos anos.

O cancro é atualmente uma das principais causas de 
mortalidade e morbilidade, a nível mundial, tendo sido 
responsável por 8,2 milhões de mortes em 2012. No mes-
mo ano, o número de novos casos ascendeu a 14 milhões, 
sendo de esperar que este número aumente cerca de 70% 
nas próximas duas décadas.1 

Em Portugal, verifica-se uma tendência semelhante. 
A prevalência tem vindo a aumentar como resultado do 
envelhecimento da população, do aumento da esperança 
média de vida e da incidência da doença. A estes fatores 
acrescem a inovação e o desenvolvimento no tratamen-
to do cancro, que têm conduzido a que os doentes vivam 
mais tempo após o diagnóstico da doença e com mais 
qualidade de vida. O cancro é assim, cada vez mais, uma 
doença crónica. E é necessário ter presente que não está 
em causa apenas uma doença. De facto o termo genérico 
“cancro” é utilizado para designar um conjunto amplo de 
doenças que podem afetar qualquer parte do corpo1. 

No que se refere ao tratamento, o mesmo tem uma 
duração prolongada e é essencial o recurso a diferentes 

1 Fonte: Organização Mundial de Saúde (http://www.who.int/mediacentre/fact-
sheets/fs297/en/ acedido em 28/12/2014).

intervenções ‒ cirurgia, radioterapia, tratamento médico 
e outros ‒, numa abordagem multidisciplinar. É frequente 
no decurso do tratamento surgirem outras complicações de 
saúde, sendo necessária a intervenção de outras especiali-
dades. Os planos de tratamento são personalizados, com-
plexos e dispendiosos. Assim sendo, o tratamento desta 
patologia exige um elevado nível de diferenciação técnica.

O principal outcome em cancro é a taxa de sobrevivên-
cia dos doentes e, para benefício da comparação, os dados 
seguintes reportam-se a dados de seguimento de 5 anos 
após o diagnóstico. Assim, verifica-se que os doentes com 
cancros da mama, colorectal, útero e de ovário têm visto 
a sua perspetiva de sobrevivência claramente aumentada 
ao longo dos últimos 15 anos.

A determinação do custo 
de tratamento, nomeadamente 
dos doentes oncológicos, 
ao longo do seu percurso clínico, 
é fundamental para a gestão das 
unidades prestadoras de cuidados 
de saúde e do sistema de saúde. 
Este facto advém da evolução que 
a prevalência do cancro tem sofrido 
ao longo do tempo e do que é 
expectável que aconteça 
nos próximos anos.
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Em geral, a figura anterior mostra que os resultados da 
Região Norte (RORENO) ‒ que inclui os doentes do Instituto 
Português de Oncologia do Porto (IPO Porto) ‒ são supe-
riores aos resultados europeus do projeto EUROCARE 5. A 
tendência positiva na sobrevivência dos doentes diagnosti-
cados ao longo do período mostra igualmente que o investi-
mento no tratamento do cancro, ou a sua gestão enquanto 
doença crónica, têm tido resultados cada vez melhores.

A ORGANIZAÇÃO DOS HOSPITAIS EM UNIDADES 
DE PRÁTICA INTEGRADA (CLÍNICAS DE PATOLOGIA)

As instituições hospitalares que tratam doentes 
com cancro têm vindo a adotar uma organização 

por clínicas de patologia (ex.: Clínica de Mama, Clínica de 
Urologia, etc.)2. Estas unidades são estruturas funcionais 
multidisciplinares onde cirurgiões, oncologistas médicos, 
radioterapeutas e outros profissionais de saúde traba-
lham em equipa, no mesmo espaço físico, com o objetivo 
de proporcionar o tratamento clínico mais adequado a 
cada doente. Este tipo de estrutura permite uma aborda-
gem integral ao doente, assim como uma maior integração 
de cuidados, quando comparada com a organização tradi-
cional, em que existe uma correspondência entre os ser-
viços e as especialidades médicas. São unidades verdadei-
ramente centradas no doente, em que há uma otimização 
do fluxo de utentes dentro da instituição e uma redução 
na redundância aos mais variados níveis. Constituem, as-
sim, verdadeiros veículos facilitadores para a obtenção de 

2 A título de exemplo consultar o link http://ipoporto.pt/clinica/mama/ (acedido 
em 28/12/2014) que contém informação relativa à Clínica de Mama do IPO Porto.

ganhos em saúde ‒ nos domínios da qualidade, do acesso, 
da satisfação e da eficácia dos cuidados prestados ‒ e de 
ganhos de eficiência. No campo dos resultados clínicos, o 
objetivo deste tipo de organização é a maximização da so-
brevivência e da qualidade de vida dos doentes.

As clínicas são a porta de entrada do doente com cancro 
na instituição. É onde se realiza o diagnóstico, se decide o 
plano de tratamento e é efetuado o acompanhamento do 
doente. Neste processo é regra a realização de consultas 
de grupo multidisciplinar e, frequentemente, de consultas 
de grupo em várias especialidades. Dependendo do plano 
de tratamento, a sua efetivação ocorre no Hospital de Dia, 
no Bloco Operatório, no Serviço de Radioterapia e/ou no 
Internamento, entre outros.

Podem existir vários níveis de implementação des-
te tipo de estruturas nas instituições hospitalares. É 
possível coexistir com a organização tradicional por es-
pecialidade médica, sendo que neste caso são unidades 
que coordenam a prestação de cuidados diferenciados a 
doentes com patologias predefinidas. Integram a equipa 
de profissionais da clínica, médicos dos diferentes servi-
ços (Oncologia Cirúrgica, Oncologia Médica, Radioterapia, 
etc.) dedicados às várias intervenções que constituem o 
diagnóstico e o tratamento do doente. Num nível de im-
plementação mais profundo, a estrutura funcional coin-
cide com a organização por clínica, podendo existir estru-
turas de coordenação técnica ao nível das especialidades 
médicas. Neste caso, as clínicas funcionam à semelhança 
dos serviços médicos existentes atualmente nas institui-
ções hospitalares, com a especificidade de incluírem vá-
rias especialidades. A nível académico estas estruturas 
foram preconizadas por exemplo em Porter & Teisberg 
(2006).

FIGURA 1 Sobrevivência comparada em alguns cancros.
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A GESTÃO DOS CUIDADOS

O modelo de prestação de cuidados tem vindo a 
adaptar-se à evolução da patologia oncológica. Ao 

nível do modelo de financiamento hospitalar, em 2013, 
foram introduzidas modalidades de financiamento por 
“doente a cargo” para os cancros da mama, colorretal e 
colo do útero. E a gestão, como é que tem dado resposta 
a estas alterações? Desde logo a medição da atividade as-
sistencial e dos custos por linha de produção (consulta ex-
terna, internamento, hospital de dia, entre outras) e espe-
cialidade médica é manifestamente insuficiente. De facto, 
como estamos perante instituições em que o consumo de 
recursos é na sua maior parte determinada pelos prescri-
tores e não pela gestão, é fundamental a existência de 
informação por doente ao longo do seu percurso clínico, já 
que esta é a unidade de decisão. É importante ter presente 
que o enfoque no doente não inviabiliza a normalização 
clínica. Antes pelo contrário, já que a existência de clínicas 
contribui para a garantia de que doentes idênticos são tra-
tados do mesmo modo. Para isto concorre a existência de 
normas de orientação clínica e de percursos clínicos pré-
-definidos (“clinical pathways”).

No que se refere ao processo de planeamento, quer a 
nível das instituições hospitalares, quer a nível nacional, é 
fundamental prever os novos doentes, assim como os que 
se vão manter em tratamento, já que a duração do mesmo 
é na maior parte dos casos plurianual. Contudo, para além 
desta informação, é necessário saber, para os primeiros, 
em que percurso clínico se vão inserir, para os segun-
dos, em que fase do tratamento se encontram, já que o 
padrão de distribuição de custos ao longo do período de 

tratamento não é linear. Mais acresce que os avanços na 
medicina têm conduzido a um aumento dos custos de tra-
tamento, assim como a uma maior ambulatorização dos 
cuidados prestados, nomeadamente na área do tratamen-
to médico (quimioterapia, imunoterapia, entre outros). 
A patologia oncológica é também muito heterogénea ao 
nível dos custos, que variam de acordo com a patologia 
e com os vários fatores clínico associados (ex.: estadio à 
data do diagnóstico, etc.).

METODOLOGIA

Este tipo de informação, na maior parte dos casos, 
não se consegue retirar diretamente dos siste-

mas de informação existentes nas instituições. Assim 
como a estrutura organizacional das instituições e o seu 
modelo de financiamento evoluiu para se aproximar dos 
doentes e da doença, também os sistemas de informa-
ção devem caminhar no mesmo sentido. Estando cientes 
desta necessidade, no IPO Porto começamos por recorrer 
à literatura com o objetivo de definir uma metodologia, 
com fundamento científico, para determinar o custo de 
tratamento do doente a longo do seu percurso clínico. A 
metodologia adotada teve como referência a utilizada por 
Brown et al. (2002). Os resultados por eles obtidos mos-
tram um padrão de custos em forma de U. para o cancro 
da mama (ver figura 2).

O IPO Porto tem desenvolvido vários estudos a este ní-
vel. O primeiro trabalho efetuado teve como objetivo de-
terminar o custo médio de tratamento de um doente com 
cancro da mama, colorretal ou colo do útero, nos primeiros 

FIGURA 2 “Average monthly Medicare payments for breast cancer by survival time according to SEER-Medicare data from 1990 to 1998” (Fonte: 
Brown et al. 2002)
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24 meses após a admissão, no IPO Porto. Para este efeito 
foi necessário construir uma base de dados que incluísse 
um identificador único do doente, a respetiva patologia, a 
data de admissão ao IPO Porto, as datas em que ocorreram 
as diferentes prestação dos cuidados de saúde e a totali-
dade dos custos associados às mesmas. Através do recur-
so à base de dados do registo oncológico do IPO Porto foi 
possível identificar a patologia de cada doente (anos 2009 
e 2010), e através dos registos administrativos as diferen-
tes prestações de cuidados e respetiva data de realização 
(anos 2010 e 2011), assim como a data de admissão do 
doente. A atividade foi então valorizada, a preços de 2012, 
com recurso a diferentes fontes de informação: registo 
de consumos ao doente, estudos de valorização dos atos 
realizados por determinados serviços, contabilidade ana-
lítica, entre outras. A atividade valorizada foi classificada 
de acordo com o número de meses que decorreram desde 
a admissão do doente. Por fim foi determinado o custo 
médio por doente por mês por patologia e estadio à data 
do diagnóstico.

RESULTADOS

Em termos de resultados obtidos, tratar um doen-
te nos primeiros 24 meses após a admissão no 

IPO Porto custa, em média, 18.036 €, 14.809 € e 19.732 
€ para o cancro da mama, colo do útero e colorretal, res-
petivamente. Na figura 3 é apresentada a evolução do 
custo médio mensal de tratamento de um doente por 
patologia. Inicialmente, o custo é crescente atingindo o 
valor máximo no mês 3, para as três patologias. No caso 
do cancro colorretal e do colo do útero o custo estabiliza, 

aproximadamente, a partir do mês 9. No que se refere ao 
cancro da mama, o custo é estável entre o mês 4 e o mês 
9, apresentando nos meses seguintes uma trajetória de-
crescente. Os resultados obtidos apontam, assim, para a 
existência de níveis e padrões de custos muito variáveis 
entre patologias, sugerindo que a alteração da composi-
ção dos doentes tratados no IPO Porto de um ano para o 
outro tenha implicações relevantes nos custos suporta-
dos pela instituição. Esta variabilidade também existe 
dentro da mesma patologia quando se efetua uma análise 
por estadio da doença à data do diagnóstico (ver figuras 
4 e 5). Os resultados apontam para que o custo de trata-
mento seja superior nos estadios mais avançados, como 
seria esperado.

Outro trabalho, efetuado mais recentemente incidiu 
sobre o cancro avançado do ovário. A metodologia utiliza-
da foi similar à supra referida. Os resultados obtidos apon-
tam para que mesmo dentro da mesma patologia e esta-
dio os custos variam de doente para doente (ver figura 6).

FIGURA 3 Evolução do custo médio mensal de tratamento de um 
doente.

FIGURA 4 Evolução do custo médio mensal de tratamento de um 
doente com cancro da mama por estadio à data do diagnóstico.

FIGURA 5 Evolução do custo médio mensal de tratamento de um 
doente com cancro colorretal por estadio à data do diagnóstico.
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CONCLUSÃO

A curva em U, reportada na figura 2 com dados in-
ternacionais, também se percebe na figura 6 com 

os dados do IPO Porto. Ou seja, tal como sugerido na litera-
tura, parte da variabilidade dos custos com o tratamento 
explica-se pela fase do desenvolvimento da doença. Este 
resultado é patente nas figuras 4 e 5, onde o estadio mais 
avançado da doença tem custos mais elevados, devido à 
maior intensidade de cuidados e à medicação especial-
mente onerosa que é usada no tratamento paliativo da 
doença. Esta fase é especialmente crítica para a sustenta-
bilidade económica dos hospitais do SNS devido à ausên-
cia de financiamento capaz para a quimioterapia oral, que 
inclui justamente as drogas mais inovadoras e mais caras.

Em acréscimo, as diferenças individuais, comorbilidade 
e outros aspetos determinam uma grande variabilidade 
entre casos individuais, como se depreende da figura 6, 
relativa ao cancro avançado do ovário.

FIGURA 6 Evolução do custo médio mensal de tratamento de um 
doente com cancro avançado do ovário. As linhas mais ténues 
correspondem ao custo de tratamento de cada uma das doentes 
incluídas no estudo.
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IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO

Conhecer estes resultados e ser capaz de modelar es-
tas dinâmicas dos custos dos tratamentos permite:

a. Melhorar os sistemas de financiamento;
b. Aumentar a capacidade negocial das instituições 

junto da indústria farmacêutica;
c. Esclarecer a comunidade sobre o sentido dos inves-

timentos em saúde;
d. Valorizar a atividade assistencial e as bases de co-

nhecimento acumuladas com a prática.
Deste modo, contribui-se para discussões mais informa-

das, baseadas em dados reais, permitindo debater os aspe-
tos críticos do SNS, por forma a este corresponder susten-
tavelmente às exigências dos doentes beneficiários.

É também importante referir que determinar o custo de 
tratamento do doente ao longo do seu percurso clínico por 
instituição e a nível nacional, em associação com a sobre-
vivência global e a qualidade de vida é fundamental quan-
do se fala de cancro. Como referido, estamos perante uma 
patologia com um impacto significativo e crescente em 
termos de mortalidade, morbilidade e do uso de recursos. 
Pelo que é importante garantir que a afetação de recursos 
se faz numa lógica de custo-efetividade, assegurando a 
equidade no acesso e sem prejuízo das gerações futuras.

Neste sentido, no futuro próximo, o IPO Porto apre-
sentará à comunidade um sistema/metodologia em que 
reporta o investimento feito (ex.:, custos do tratamento) 
a par dos resultados. Assim, compaginam-se os recursos 
investidos com os resultados obtidos, que serão os mais 
relevantes para os doentes, numa aproximação à quanti-
ficação do valor em saúde. Estes resultados contemplarão 
a efetividade/sobrevida (que já é habitualmente reporta-
da, tal como a figura 1 espelha) e também a qualidade de 
vida (no que será inovador), que os doentes auferiram nos 
diversos estadios da doença. De forma sistemática, abran-
gente e transparente.
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PAULO JOSÉ DE RIBEIRO MOITA DE MACEDO Nascido a 14 de 
julho de 1963, em Lisboa, foi nomeado, em 2011, Ministro da 
Saúde do XIX Governo Constitucional de Portugal.

Licenciado em 1986 em Organização e Gestão de Empre-
sas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universi-
dade Técnica de Lisboa (ISEG), é gestor de formação e atual-
mente responsável pela tutela da saúde em Portugal. 

Professor universitário entre 1986 e 1999 no Instituto 
Superior de Economia e Gestão, foi também docente em Pós-
-graduações do Departamento de Gestão.

Iniciou a sua atividade profissional na empresa Arthur An-
dersen, onde, até 1993, foi assistente, sénior e diretor.

Entre 1993 e 1998, desempenhou no Banco Comercial 
Português (BCP) vários cargos de direção, nomeadamente 
o de Diretor da Unidade de Marketing Estratégico, do Centro 
Corporativo e do Gabinete do Euro.

De 1994 a 1996, integrou a Comissão para o Desenvol-
vimento da Reforma Fiscal e, em 1997, o Grupo de Trabalho 
para a Reavaliação dos Benefícios Fiscais.

Em 2001 concluiu o Programa de Alta Direção de Empresas 
na AESE, Escola de Direção e Negócios.

Entre 2004 e 2007, foi nomeado Diretor-Geral dos Impos-

tos e Presidente do Conselho de Administração Fiscal. 
Após ter terminado as suas funções de Diretor-Geral dos 

Impostos foi nomeado Diretor-Geral do BCP.
Entre 2008 e 2011, desempenhou as funções de Vice-

-Presidente do Conselho de Administração do BCP e assumiu 
o cargo de Vice-Presidente (não executivo) de várias empre-
sas do Grupo BCP. Foi ainda membro do Conselho de Super-
visão do Bank Millennium e, em 2010 e 2011, foi membro do 
Conselho de Supervisão da Euronext, NV.

Administrou várias empresas sediadas no nosso país: Co-
mercial Leasing, Interbanco, Médis e Seguros e Pensões.

A 24 de fevereiro de 2006 foi distinguido com o título de 
Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. Conquistou o 
Prémio Expresso-Gente 2006 e o Prémio Rotary Club de Lis-
boa – Profissional do ano 2006. Em 2014, recebeu da Alumni 
Económicas, do ISEG, a distinção “Antigos Alunos do Ano”. 

A par do seu percurso profissional foi também orador con-
vidado em diversos seminários e conferências.

Por toda a sua vasta experiencia profissional na área da 
gestão e do serviço público prestado, a 21 de junho de 2011, 
é nomeado Ministro da Saúde do XIX Governo Constitucional, 
cargo em que permanece até aos dias de hoje.
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GESTÃO HOSPITALAR: Os medicamentos têm um 
peso significativo na despesa total em saúde e 
qualquer medida implementada relativamente 
a este assunto pode ter um elevado impacto no 
Serviço Nacional de Saúde (SNS). Nos últimos 
anos temos assistido a uma modificação notória 
na política do medicamento, muito por interven-
ção da equipa que lidera. Quais as medidas estru-
turais que ainda podem contribuir para uma me-
lhoria da política do medicamento em Portugal?
PAULO MACEDO: O Estado gasta atualmente em encargos 
com medicamentos para os cidadãos portugueses cerca 
de dois mil milhões de euros por ano. Depois da aprova-
ção da prescrição por DCI, do aumento da quota de gené-
ricos de 36,2%, em 2011, para 46,4%, em finais de 2014, 
e da baixa das margens dos principais operadores nesta 
área, o peso desta fatura no nosso orçamento exige uma 
monitorização rigorosa da despesa com medicamentos, 
quer no ambulatório quer na área hospitalar, de modo a 
garantir que os recursos disponíveis são alocados de for-
ma racional e equitativa, minimizando o desperdício e a 
fraude que todos reconhecem existir. Nesta área, efetuá-
mos reformas estruturais que permitiram aos hospitais 
baixarem a sua despesa, aos cidadãos adquirirem me-
dicamentos a preços mais baixos e ao Estado diminuir a 
despesa pública, através de políticas, como a da fixação de 
preços máximos; continuação das revisões anuais de pre-
ço com base na referenciação internacional; partilha ativa 
entre todas as entidades que respondem pela aquisição 
de medicamentos hospitalares de informação relativa ao 
mercado respeitante a consumos, preços e benchmarking 
entre hospitais; dinamização do trabalho já concluído da 
Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica no âmbito 
do Formulário Terapêutico que deve nortear o consumo 
de medicamentos nos hospitais; obtenção de “efeito de 
escala” para a aquisição de medicamentos em áreas te-
rapêuticas específicas como as de elevado consumo ou 
despesa; reforço da avaliação de tecnologias em saúde 
de forma integrada, através do Sistema Nacional de Ava-
liação de Tecnologias de Saúde (SiNATS), em processo le-
gislativo, já apresentado e submetido a discussão pública, 
que permite a avaliação permanente dos medicamentos e 
dispositivos médicos.
Com as reformas estruturais efetuadas, bem como com 
os acordos celebrados com a indústria farmacêutica entre 
2012 e 2015, acreditamos que é possível instituir meca-
nismos de controlo da eficiência e efetividade das tecnolo-
gias, a par da entrada indispensável da inovação a preços 
comportáveis para o Serviço Nacional de Saúde. 

> Aprovada a generalização da prescrição por DCI
> Introdução de novos preços de referência internacionais 
para ambulatório e hospitalar
> Redução de margens excessivas
> Aumento da quota dos genéricos
> Aprovação de incentivos às farmácias para aumento da 
venda de genéricos
> Conclusão do novo Formulário Terapêutico
> Generalização da prescrição eletrónica
> Arranque da prescrição sem papel (desmaterialização da 
receita)
> Generalização do controlo de faturas e combate à fraude
> Centralização e agregação de compras pelos hospitais
> Acordos para tetos de despesa com a Apifarma em 2012, 
2013, 2014 e 2015
> Legislação para avaliação das tecnologias em Saúde 
(SiNATS)

MEDICAMENTO – PRINCIPAIS DESTAQUES
Reformas estruturais

GH: Neste âmbito assume particular importância, 
ao nível do ambulatório, a disponibilização gra-
tuita de medicamentos pelas unidades hospita-
lares. Disponibilização essa que pode ter origem 
em prescritores médicos não enquanto elemen-
tos do hospital em causa, mas sim como colabo-
radores de unidades privadas limítrofes. A GH 
tem conhecimento de hospitais que gastam em 
cedência gratuita de medicamentos em ambula-
tório valores superiores aos do consumo interno. 
Num contexto marcadamente de crise esta situa-
ção não deveria ser reequacionada?
PM: O valor dos fármacos comparticipados a 100 por cento 
em meio hospitalar por comparação ao consumo interno 
tem efetivamente registado nos últimos 4 anos um au-
mento, que tem sido objeto de uma monitorização contí-
nua. Com efeito, os medicamentos cedidos no âmbito da 
consulta externa correspondem a cerca de 48% do con-
sumo total verificado nos hospitais do SNS.
Os medicamentos disponibilizados pela farmácia hospita-
lar estão associados a patologias ou condições específicas 
e graves, como cancro, SIDA, hepatite C, artrite reumatoi-
de, esclerose múltipla, os imunossupressores usados em 
doentes transplantados e algumas doenças raras, que 
exigem um acompanhamento clínico e uma monitoriza-
ção periódica pelo hospital, designadamente por razões 
de segurança clínica, de adesão à terapêutica e de avalia-
ção de resultados.
Mas, o mais relevante é que podemos dizer inequivoca-
mente que estamos a tratar mais e melhor os doentes, ao 
nível hospitalar e em ambulatório.

Fonte: Ministério da Saúde
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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. Como perspetiva a continuidade 
deste subsistema?
PM: A ADSE está na tutela do Ministério das Finanças, e 
deverá ser transferida conforme previsto, brevemente, 
para o Ministério da Saúde. Sou de opinião que a ADSE 
tem prestado um contributo positivo para os seus bene-
ficiários, o qual deve ser mantido, de forma autónoma, tal 
como os outros subsistemas, tanto mais que é hoje maior 
a sua sustentabilidade.

GH: Quando se fala na dicotomia setor público-pri-
vado, qual a sua opinião relativamente à acumu-
lação de funções dos profissionais de saúde nos 
dois setores? Defende que deve ser um sistema a 
manter ou a extinguir?
PM: Na área da saúde, a acumulação de funções públicas 
com atividade privadas é uma questão relevante a que im-
portará dar a devida atenção após a ponderação das suas 
consequências diretas na prestação de cuidados de saúde 
e na regulação do exercício das funções dos profissio-
nais. A adoção de medidas legislativas no sentido de uma 
maior separação entre a atividade no público e no privado 

significa uma desejável clarificação no que toca aos con-
flitos de interesse e às normas de conduta. Sou sensível a 
este argumento. Mas o mesmo só é possível efetuar de for-
ma gradual, pois o seu impacto orçamental e na prestação 
de cuidados pelo sistema de saúde pode ser significativo.
O mais importante, contudo, é a implementação da regu-
lação que permite uma efetiva fiscalização e transparên-
cia da acumulação de funções públicas e privadas, como 
temos vindo a fazer. Veja-se a regulação sobre incompati-
bilidades, divulgação de patrocínios pela indústria e outra 
informação reunida no site da transparência do Infarmed. 
Temos dado passos significativos no combate aos confli-
tos de interesses e na divulgação de informação que não 
tinham sido ainda dados.

O SNS aumenta o número de horas assistenciais por via 
de contratações, do regresso de aposentados e com a 
passagem das 35 às 40 horas semanais e perde com 2020 
reformas entre 2012 e 2015 e outras saídas. Entre 2010 
e 2014, houve um aumento líquido de 2370 médicos e de 
251420 horas/ano em termos assistenciais.

Médicos contratados

15562012

16352013

17852014

19452015

6921TotalFonte: Ministério da Saúde

RECURSOS HUMANOS – PRINCIPAIS DESTAQUES

A adoção de medidas legislativas no sentido 
de uma maior separação entre a atividade 
no público e no privado significa uma desejável 
clarificação no que toca aos conflitos de 
interesse e às normas de conduta. 
Sou sensível a este argumento. 
Mas o mesmo só é possível efetuar de forma 
gradual, pois o seu impacto orçamental 
e na prestação de cuidados pelo sistema 
de saúde pode ser significativo.

> Reforço e valorização das carreiras médicas (concurso para assistente graduado sénior e consultor)
> Acordo com Sindicatos médicos para aumento do n.º de utentes por médico de família
> Três concursos atualmente abertos para recrutamento de médicos de família, num total de 563 vagas, além dos 254 contratados em 2014
> Novo regime de contratação de médicos aposentados
> Transição para a especialidade de Medicina Familiar dos atuais médicos de Clínica Geral
> Passagem das 35 para as 40 horas de trabalho semanal
> Acréscimo de apoios à mobilidade
> Incentivos à fixação de médicos no Interior
> Contratação de médicos e flexibilização da contratação de aposentados permitirão dar médico a 1 milhão de utentes
> Contratação de todos os médicos disponíveis nas especialidades que o SNS necessita, no fim da especialidade e vindos dos setores pri-
vado e social
> Desenvolvimento da carreira de enfermagem
> Unificação dos sistemas de informação dos Recursos Humanos (RHV)
> Concursos para recrutamento na carreira de enfermagem nos cuidados primários (750 em 2013, 1000 em 2015)
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GH: A utilização de um modelo organizacional de 
Unidades Locais de Saúde (ULS) é ainda residual 
no nosso país. Qual a avaliação que faz da criação 
das ULS?
PM: O modelo das Unidades Locais de Saúde, reunindo um 
ou mais hospitais e os centros de saúde da mesma área 
geográfica, veio permitir a integração, numa única entida-
de pública empresarial, dos vários serviços e instituições 
do SNS que, em determinado município, prestam cuidados 
de saúde à população. O modelo das ULS tem já mais de 
uma década e, concetualmente, há ganhos em saúde obti-
dos via articulação de cuidados e uma maior proximidade 
às populações, além de uma melhor prevenção da doença. 
São aspetos que devemos continuar a desenvolver e há 
espaço para grandes melhorias.
Temos igualmente de levar em consideração as conclu-
sões do mais recente estudo da ERS que, de um modo ge-
ral, considera não haver evidência significativa das vanta-
gens do modelo. Penso que é necessário separar a justeza 
do conceito de ULS da necessária melhoria de performan-
ce destas unidades. 

GH: No âmbito da articulação entre os cuidados de 
saúde primários e as unidades hospitalares, con-
corda que, previamente ao encaminhamento dos 
utentes dos cuidados primários para unidades 
privadas para realização de Meios Complemen-
tares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT), deve-
ria ser esgotada em primeira linha a capacidade 
hospitalar nas unidades do SNS? Ou, pelo menos, 
obrigar a que seja assegurado pelos cuidados pri-
mários que essa capacidade não existe na unida-
de hospitalar da área?
PM: Essa é a linha que tem sido seguida desde o início de 
funções deste Governo. Foi uma das nossas primeiras 
orientações (despacho n.º 10430/2011). O importante é 
sermos mais eficientes e não deixar os cidadãos sem cui-
dados de proximidade e bom acesso. E, embora preferen-
cialmente esses cuidados devam ser realizados com a ofer-
ta existente no SNS, não deve haver dúvidas em recorrer 
ao setor privado e social, como se faz há vários anos, em 
regime de complementaridade, negociando as melhores 
condições possíveis, quando o que está em causa é aten-
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der quem precisa, com qualidade e sem ultrapassar os 
tempos recomendáveis e também levando em atenção a 
tecnologia disponível em proximidade. Recorde-se, por ou-
tro lado, que foi revista a Lei das Convenções no sentido de 
abrir o mercado, aumentar a concorrência e dar-lhe mais 
transparência, que constitui uma reforma estrutural que 
está a ser materializada. Um concurso para colonoscopias 
já foi lançado, seguindo-se outros em áreas relevantes.

GH: Uma das medidas estruturais da contratuali-
zação ao nível dos serviços cirúrgicos é a produ-
ção adicional que é, atualmente, contratualizada 
com os hospitais e integrada na produção global. 
A GH tem conhecimento de que alguns hospitais 
do SNS têm serviços em que a produção adicional 
representa cerca de 50% da sua produção total. 
Como olha para esta situação?
PM: De acordo com os dados disponíveis da ACSS, uma 
produção adicional de mais de 50% não foi verificada em 
nenhuma unidade hospitalar nos últimos anos. Em 2014, 
o recurso à modalidade remuneratória alternativa foi de 
8,3% a nível nacional, denotando uma diminuição de 
18% face a 2013.
Neste domínio, o importante será aferir se determinado 
hospital está, ou não, a aproveitar a sua capacidade. A 
produção adicional assume uma importância acrescida 
quando reunidas determinadas condições ‒ e uma delas 
é a utilização da capacidade do hospital ‒, com vista a au-
mentar a produção global do SNS, melhorar os cuidados 
de saúde prestados e motivar os profissionais.

GH: Ainda no que se refere à produção adicional, 
existe a emissão dos vales cirurgia para os doen-
tes que ultrapassam o Tempo Máximo de Respos-
ta Garantida (TMRG). Entende que este sistema é 
de manter?
PM: Os resultados que temos vindo a observar nos últi-
mos anos, traduzidos numa redução dos tempos de es-
pera da lista de inscritos para cirurgia (de 3,1 meses, em 
2010, para 2,6 meses, em 2014, em média), justificam a 
utilização dos vales cirurgia em todas as situações que se 
enquadrem na legislação aplicável.
Este é um tema que monitorizamos com as Adminis-
trações Regionais de Saúde e unidades hospitalares no 
sentido de que, sempre que necessário, seja reforçada a 
emissão de vales cirurgia de modo a melhorar a acessibi-
lidade e os cuidados de saúde prestados às populações e, 
simultaneamente, a reduzir os tempos de espera. Trata-se 
de melhorar a eficiência do SNS. A nossa grande preocu-
pação na área cirúrgica reside, porém, na crescente falta 
de anestesistas, que está a começar a comprometer o au-

mento do número de cirurgias, já que blocos operatórios, 
cirurgiões e restante equipa se encontram disponíveis 
nos nossos hospitais.

GH: Um estudo encomendado pelo Department of 
Health do Governo do Reino Unido, recentemen-
te publicado, refere que os numerosos processos 
de fusão verificados entre 1997 e 2006 (mais de 
200 hospitais envolvidos) foram maioritaria-
mente contraproducentes, resultando em des-
vantagens acrescidas para o NHS, quer do ponto 
de vista assistencial, quer financeiro. Que resul-
tados pensa podermos esperar das iniciativas 
nacionais já concretizadas?
PM: Que seja do meu conhecimento os processos de fusão 
verificados no Reino Unido têm características e dimen-
sões não observadas no caso português, que se traduzem 
por “fusões” criadoras de ULS em microterritórios ou cria-
doras de centros hospitalares incluindo hospitais territo-
rialmente próximos. Há casos em que a “fusão” gerou gan-
hos de qualidade, incluindo melhoria na sustentabilidade 
das instituições envolvidas e há outros em que essa per-
ceção não é tão nítida. Também é certo que algumas das 
evoluções são muito recentes e necessitam de tempo para 
se consolidarem. Com a escassez de recursos em algumas 
áreas, com o custo das tecnologias e com a necessidade 
de melhorar a qualidade clínica em certos casos, a concen-
tração é útil e inevitável. Por outro lado, sabemos que a 
especialização gera e promove a qualidade. 

Neste domínio, o importante 
será aferir se determinado 
hospital está, ou não, 
a aproveitar a sua capacidade. 
A produção adicional assume 
uma importância acrescida 
quando reunidas determinadas 
condições ‒ e uma delas 
é a utilização da capacidade 
do hospital ‒, com vista a 
aumentar a produção global 
do SNS, melhorar os cuidados 
de saúde prestados e motivar 
os profissionais.
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GH: No contexto específico das administrações 
dos hospitais, temos vindo a assistir a uma pro-
gressiva diminuição da autonomia dos Conse-
lhos de Administração. Que pensa sobre esta 
tendência?
PM: A tendência tem sido no sentido de progressivamente 
ser atribuída maior autonomia aos conselhos de adminis-
tração, num quadro de responsabilidade e rigor que impe-
ça as evoluções menos saudáveis verificadas num passa-
do não muito distante.
A perda de autonomia dos hospitais acentuou-se com a 
passagem de Hospitais SA para EPE, mas sobretudo devido 
à perda total de autonomia económica e financeira em face 
da situação de falência técnica de diversas entidades. A 
concorrência entre hospitais públicos na contratação de re-
cursos humanos, a qual foi geradora de níveis salariais com 
diferenças muito substantivas, ou uma trajetória descon-
trolada da aquisição de prestação de serviços e a situação 
de pré-bancarrota vivida no início de 2011 levaram à res-
trição na autonomia da contratação de recursos humanos. 
Em 2014, após a saída da troika, foi atribuída autonomia 
para a autorização de investimentos até certos valores 
desde que observados determinados requisitos, como o 
equilíbrio económico-financeiro. Posteriormente, a apro-
vação da Lei do Orçamento de 2015 veio permitir atribuir 
maior autonomia aos hospitais do SNS na contratação 
de pessoal, designadamente para serviços de urgência 

e substituição temporária de recursos humanos. Sou de-
fensor do princípio de autonomia associada à responsabi-
lidade expressa em contratos de gestão e a mesma vai ser 
crescente, tanto mais que hoje não só os hospitais foram 
retirados da falência técnica, como os seus resultados, 
com o EBITDA positivo ou igual a zero, estão globalmente 
equilibrados, o que constitui uma alteração estrutural das 
unidades em termos económico-financeiros.

GH: Através da reformulação da Ecole Nationale 
En Santé Publique, que evoluiu para a atual Es-
cola de Estudos Avançados em Saúde Pública, 
a França fez recentemente um esforço de mo-
dernização das estruturas formativas dos seus 
quadros dirigentes no âmbito dos prestadores 
públicos de cuidados de saúde, reconhecendo 
mais uma vez a especificidade da gestão na área 
da saúde e apostando em formação de elevado 
nível, seja para o acesso, seja para o exercício 
da atividade gestionária ao longo da vida profis-
sional dos gestores das unidades de cuidados de 
saúde públicas. Antecipa a realização de seme-
lhante esforço a nível nacional? Em que moldes 
seria desejável que tal ocorresse?
PM: A formação contínua e intensa dos gestores das uni-
dades de saúde é essencial. Nesta área à qualidade da 

Variação acumulada da dívida total
face a dezembro de 2011

REDUÇÃO DA DÍVIDA TOTAL E DOS ATRASOS NOS PAGAMENTOS

Os hospitais foram retirados 
da falência técnica e os seus 

resultados, com EBITDA 
positivo ou igual a zero, 

estão equilibrados.

Uma boa equipa de gestão, 
com as pessoas certas, 

faz toda a diferença.

Desde 2011, 
o stock da dívida 
foi reduzido em 
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gestão das unidades e aos membros que compõem os 
seus órgãos de administração raramente é atribuída a 
importância que a generalidade das empresas de outros 
setores tem. Os hospitais do SNS são as maiores organi-
zações regionais e nacionais, em termos de importância 
para a sociedade, pelo serviço único que prestam, pelo 
número de trabalhadores diferenciados, os quais têm 
acesso a um nível de formação qualificada permanente, 
e constituindo no seu todo entidades da maior comple-
xidade organizacional gestionária e operativa da nossa 
sociedade. Tenta-se, no entanto, apagar o papel essencial 
das equipas de gestão, colocando todas as equipas e enti-
dades ao mesmo nível, o que, como sabemos, é falso. Uma 
boa equipa de gestão, com as pessoas certas, faz toda a 
diferença. Por isso os processos de recrutamento são hoje 
mais cuidados, incluindo avaliação externa pela CRESAP, 
a frequência de cursos de gestão vocacionados para a 
saúde é incentivada (mais de 80% dos órgãos de gestão 

dos EPE têm pós-graduações nesta área) e registamos os 
acordos celebrados com diversas escolas conceituadas na 
área da gestão, tais como a Universidade Nova de Lisboa, 
a Universidade Católica, Business School do Porto, AESE-
-Escola de Negócios, Universidade do Algarve e Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas, não esquecendo o 
contributo da Escola Nacional de Saúde Pública.

GH: Como avalia até aos dias de hoje as políticas 
públicas no setor da Saúde? Quais as medidas 
que faltam e/ou devem ser reformuladas e que 
considera estruturantes para uma reforma pro-
funda, que potencie a efetividade e sustentabili-
dade do SNS?
PM: Temos de prosseguir a reforma hospitalar, que é ilu-
sório acreditar que se faria em "Big Bang", temos de refor-
çar a aposta concreta nos Cuidados Primários e continuar 

© FEDRA SANTOS
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a aumentar a capacidade nos Cuidados Continuados. As 
reformas na área da saúde poderão ser aceleradas à me-
dida que o país se for libertando dos condicionalismos dos 
últimos anos de crise. Dentro destas reformas globais, te-
remos de revisitar a organização interna dos hospitais e 
dos ACES no sentido de promover respostas mais flexíveis 
e indutoras de excelência. Os desafios na área da Saúde 

REFORMAS ESTRUTURAIS REALIZADAS (MEIO HOSPITALAR)

Fonte: Ministério da Saúde

Fonte: ACSS

REFORMA HOSPITALAR  .  Aumento do financiamento disponível

+917 MEUR/ano (+23%) de financiamento
para os hospitais EPE entre 2011-2014 face 
a 2008-2010

2014
(incluíndo

financiamento
excecional)

Financia-
mento

2011-2014
(média anual)
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tos Pro-
grama)
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2008-2010
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2013 
(incluíndo

financiamento
excecional)

2012 
(incluíndo

financiamento
excecional)

2011201020092008

Em Euros 3.334.284.807 4.026.117.738 4.669.921.020 4.143.319.158 5.479.335.099 4.614.272.324 5.471.336.764 4.010.107.855 4.927.065.836

continuam a ser muito grandes e as apostas não podem 
ser confinadas ao tempo mediático ou mesmo ao tempo 
político da sucessão das legislaturas.
Podemos referir, a título de exemplo, a necessária evo-
lução das redes de referência para Redes Nacionais de 
Especialidades, o que trará mais-valias na planificação 
assistencial e dos recursos humanos. Ao mesmo tempo, 

1. Reforço das carreiras médicas. Conclusão de concursos 
parados e abertura de novos para Grau de Consultor; abertura 
de concurso para Assistente Graduado Sénior. Reforço da car-
reira de enfermagem

2. Rede de Centros de Referência (1.ª fase)
3. Constituição de Rede de Cuidados Paliativos
4. Inclusão dos hospitais EPE no perímetro orçamental da 

administração central 
5. Prescrição eletrónica de medicamentos e de MCDT
6. Introdução de sistema de referência internacional de pre-

ços para o medicamento hospitalar
7. Criação do Formulário Terapêutico hospitalar
8. Criação de normas de orientação clínica
9. Aproveitamento da capacidade hospitalar
10. Legislação sobre conflitos de interesses e regime de in-

compatibilidades

11. Reorganização do trabalho médico para 40 horas semanais e 
18h em urgência

12. Aumento da taxa de Cirurgia de Ambulatório
13. Alteração da situação económico-financeira: hospitais reti-

rados de situação de falência técnica e criação de condições para o 
seu equilíbrio em termos anuais

14. Centralização das compras e serviços partilhados
15. Benchmarking hospitalar
16. Processo de devolução de hospitais às Misericórdias
17. Abertura dos hospitais de Lamego, Amarante, VF Xira, Lou-

res, Guarda e CMIN
18. Reformulação do CH Algarve e da ULSLA; encerramento dos 

hospitais Maria Pia, S. Lázaro, Lorvão e Arnes por falta de condições
19. Conclusão da rede de Centros Nacionais de Reabilitação com 

abertura do CRN
20. Desenvolvimento da Plataforma de Dados de Saúde
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trabalhadores, pelo que iremos avançar com a revisão da 
legislação sobre o consumo destes agentes nocivos para 
a saúde.
Por outro lado, a rede de cuidados paliativos, uma reforma 
estrutural essencial, vai dar passos decisivos. Vamos, pelo 
menos, duplicar a oferta de camas com esta tipologia.
Em termos de conclusão de reformas estruturais iremos 
proceder à transferência da gestão dos subsistemas para 
o Ministério da Saúde e à criação de um novo sistema de 
avaliação de tecnologias da Saúde, já objeto de discussão 
pública.

está já em curso a implementação dos centros de referên-
cia, verdadeira reforma estrutural, previstos na legislação 
como passo indispensável para a integração em redes 
transeuropeias de excelência.
No campo da Saúde Publica, sabemos que os problemas 
ligados ao álcool são a causa número um de perda de anos 
de vida com saúde. E o tabaco é principal causa etiológica 
direta de morte. O consumo de álcool em excesso e o taba-
co são uma ameaça à sustentabilidade do sistema de saú-
de. Ambos os consumos são preveníveis. Em especial, é 
necessário prevenir os malefícios juntos dos jovens e dos 

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE

Evolução 
último ano 
disponível

Fonte: DGS ‒ Programas Prioritários

Tudo indica que em 2014 teremos a segunda melhor taxa de mortalidade registada de sempre.

Anos potenciais de vida perdidos por todas as causas 
de morte antes 70 anos (x1000) 

Taxa de mortalidade infantil (/1000 nados vivos) 

Casos de infeção por VIH por ano de diagnóstico

Taxa de incidência de tuberculose (/100000 hab)

Taxa de mortalidade por suicídio (/100000 hab) 

Esperança média de vida à nascença (H+M) (em anos) 

387,1 383,3 366,8 355,1 342,9 n.d. n.d. -12,2

3,25 3,64 2,53 3,12 3,37 2,95 2,85  -0,1

2090 1901 1931 1688 1640 1416 n.d. -224

26 25,3 24 23,1 22,9 21,1 n.d. -1,8

Nota: A esperança de vida é derivada de tábuas completas de mortalidade com período de referência de três anos consecutivos: 2006-2008, 2007-2009, … 2011-2013
* Estimativa provisória VDM/SICO

9,7 9,5 10,3 9,6 10,1 n.d. n.d. 0,5

78,74 78,94 79,29 79,55 79,78 80 n.d. 0,22

2014*201320122011201020092008

As reformas na área da saúde poderão ser aceleradas à medida 
que o país se for libertando dos condicionalismos dos últimos anos 

de crise. Dentro destas reformas globais, teremos de revisitar 
a organização interna dos hospitais e dos ACES no sentido 

de promover respostas mais flexíveis e indutoras de excelência. 
Os desafios na área da Saúde continuam a ser muito grandes 
e as apostas não podem ser confinadas ao tempo mediático 

ou mesmo ao tempo político da sucessão das legislaturas.



30

SUSTENTABILIDADE EM SAÚDE, 
UM NOVO PARADIGMA 
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JOÃO QUEIROZ E MELO

CON[SENTIDO] OPINIÃO

Médico

A sustentabilidade em cuidados de saúde é uma 
preocupação em todos os países desenvolvidos. O  

desenvolvimento e progresso da prestação dos cuidados 
de saúde, tal como tem acontecido nas últimas décadas, 
não pode  ser mantido. As razões para este facto são di-
versas, e não apenas financeiras, como apressadamente 
se poderia julgar.

A existência de problemas, graves e complexos, na 
prestação de cuidados de saúde é um facto reconhecido 
por todos os interessados e participantes nesta área de 
atividade, quer os beneficiários, quer os intervenientes,  
prestadores ou financiadores.

Nos tempos em que vivemos não basta assinalar os 
problemas, é indispensável ajudar a construir novos cami-
nhos. Não se conhecendo a forma ótima de os construir, 
ou de fazer essa  renovação, é preciso abrir novos rumos  
com cautela e humildade, mas determinação. Estes novos 
rumos só  devem ser trilhados com a garantia de manu-
tenção de qualidade dos cuidados prestados, sem a qual 
não haverá sustentabilidade.

É oportuno lembrar a mensagem de Michael Porter, na 
Harvard Business Review, referindo que um dos problemas 
em saúde é “termos andado a utilizar marcadores errados 
utilizando instrumentos não apropriados”. Infelizmente 

isto é particularmente verdade no nosso País. O conheci-
mento objetivo da realidade é muito sofrível, com infor-
mação limitada e parcial, seja nos cuidados hospitalares, 
seja nos cuidados primários de saúde. Parece que existe 
receio de conhecer com exatidão o resultado da prestação 
de cuidados de saúde, que afinal são o objetivo desses ser-
viços. Reconheço a necessidade de restrições financeiras, 
mas  gostaria de ver maior investimento no conhecimento 
dos  outcomes em saúde, mesmo que isso significasse uma 
redução no investimento em certificação de estruturas e 
procedimentos. Porque não conhecendo os resultados é 
difícil perceber os benefícios que eventualmente resultem 
de mudanças em estruturas e procedimentos.

No nosso País gastamos em saúde cerca de 15 mil mi-
lhões de euros, o que corresponde a cerca de 9,5 % do PIB, 
de que o Estado paga apenas cerca de 2/3. Este valor não 
é excessivo quando comparado com países mais desenvol-
vidos, como a Alemanha ou Holanda. Temos tido marcado-
res de qualidade em saúde de que nos devemos orgulhar 
e que são atingidos com um financiamento que muito nos 
honra. As taxas de mortalidade infantil, ou de sobrevida, 
são disso bons exemplos. Porém ao analisar em maior 
detalhe os marcadores de qualidade percebemos que os 
países com maior investimento em saúde, também apre-
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sentam melhores resultados se utilizarmos marcadores 
de qualidade  mais sensíveis. É um bom exemplo a taxa de 
envelhecimento com qualidade, que  é de 75 anos na Ale-
manha,( País que gasta 11 % do PIB em saúde),enquanto 
em Portugal  esse valor  é cerca de 65 anos.

Outro exemplo é a taxa de infeções hospitalares que 
em Portugal tem valores preocupantemente elevados. 
Os dados oficiais apontam para uma incidência de quase 
11%, o que está muito acima dos valores médios euro-
peus. As razões para esta alta incidência são inúmeras, 
mas é preocupante pensar que a verdadeira incidência é 
ainda maior, em resultado das deficiências dos sistemas 
de colheita e registo de complicações. De qualquer modo 
a assunção destes valores já representa um progresso, 
porque até muito recentemente não se deu a devida im-
portância e divulgação a esse problema.

Estes exemplos demostram que há diferenças signi-
ficativas de qualidade relacionadas com o montante dos 
financiamentos que não devem ser escamoteadas. 

Em Portugal o investimento em Prevenção e Saúde 
Pública é muito pequeno, apenas cerca de 2% das despe-
sas em saúde, e esse pequeno investimento tem grande 
reflexo nos nossos índices mais específicos de qualidade 
em saúde.

Em contraciclo com opiniões frequentemente  emiti-
das, penso que utilizamos razoavelmente bem  o dinheiro 
que gastamos em Saúde. Mas porque não gastamos tanto 
como outros Países os nossos índices mais finos não são 
tão bons...

Independentemente do valor deste financiamento é 
indispensável pensar como fazer melhor com os mesmos 
recursos. Em 2011, Margaret Chan, da Organização Mun-
dial de Saúde, dizia na sua mensagem de Natal que se 
racionalizássemos a forma como prestamos os cuidados 
não seria necessário efetuar cortes na prestação de cui-
dados de saúde.

Há muitas  razões e oportunidades para fazer esta oti-
mização, que não são apenas financeiras. Obter uma  me-
lhoria da qualidade dos cuidados e reduzir a poluição com 
origem na prestação dos cuidados de saúde, justificariam, 
só por si, essa necessidade. Tendo uma mais-valia intrin-
seca, estes aspetos, ao serem melhorados, implicam tam-
bém  uma melhoria financeira para as instituições que os 
implementam. 

É sabido que uma parte significativa dos recursos hos-
pitalares, variável de instituição para instituição, é utili-
zada no tratamento de doentes com complicações ou in-
tercorrências. A melhoria de procedimentos trará melhor 
qualidade, a qual necessariamente  implica redução de 
complicações. Para fazer este percurso devemos mudar as 
metodologias de promoção da qualidade. Existem inúme-
ras instituições, associações, empresas, que promovem a 
avaliação da qualidade em saúde. Elas têm estado excessi-

vamente focadas nas estruturas e procedimentos. Porém 
o fulcro da qualidade reside no conhecimento dos resul-
tados, verdadeiro objetivo das instituições de saúde. As 
estruturas e os processos de nada valem se os resultados 
não forem bons. Infelizmente em Portugal eles são larga-
mente desconhecidos, e quando não o são, a informação 
tem pouca fiabilidade. Não é possível avaliar o resultado 
de tratamentos sem saber se os mesmos produziram os 
efeitos desejados, e de forma estável. Assim uma cultu-
ra  de autoavaliação e benchmarking apresenta-se como 
fundamental para a redução de complicações e melhoria 
da qualidade dos cuidados prestados, com consequente 
otimização financeira. Cabe a todos os intervenientes co-
laborarem nesta avaliação, que deverá ser feita por enti-
dades independentes. Em Portugal as sociedades cientí-
ficas poderiam também desempenhar essa função. Seria 
porém preciso que tivéssemos um Estado mais aberto à 
valorização da Sociedade Civil.

A poluição ambiental com origem nas instituições 
de saúde é outro fator pouco conhecido e falado no 
nosso país, mas que está bem documentado. Em 2011 
os hospitais portugueses produziram cerca de 100 to-
neladas de lixo. Como resultado deduzimos que em 
média cada cama hospitalar dá origem a cerca de 7 
quilos/dia de lixo, que contribuem para que a pega-
da ecológica duma pessoa em internamento hospita-
lar seja cerca de 3 vezes superior à do cidadão comum. 
Acresce que o custo de descartar este lixo é vultuoso. 
Tal como nos Países mais desenvolvidos teremos  que es-
tar mais atento a estas condicionantes e pensar em medi-
das para a sua contensão, as quais deverão ser financeira-

É sabido que uma parte significativa 
dos recursos hospitalares, variável 
de instituição para instituição, é 
utilizada no tratamento de doentes 
com complicações ou intercorrências. 
A melhoria de procedimentos 
trará melhor qualidade,  a qual 
necessariamente  implica redução 
de complicações. Para fazer 
este percurso devemos mudar 
as metodologias de promoção 
da qualidade.
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mente compensadoras. A adoção de texteis reutilizáveis, 
o reprocessamento profissional de alguns dispositivos 
médicos de uso único, a promoção dos “green hospitals” 
são apenas algumas das medidas que já documentaram o 
seu imenso valor nos países mais desenvolvidos e que em 
Portugal são incipentes.

Nos últimos 30 anos, o progresso tecnológico e uma 
atitude de facilitismo geraram hábitos e orientações que 
levam a que as instituições de saúde devam questionar  
algumas das suas metodologias. Vivemos uma cultura 
hospitalocêntrica que não é mais justificável.

A maioria dos doentes é idosa e portadora de doenças 
crónicas. Para o tratamento ou acompanhamento des-
tas situações tem de recorrer aos locais de  prestação de 
cuidados de saúde nos hospitais, consultórios e outros 
locais de cuidados ambulatórios. Em resultado precisam 
de acompanhamento regular para situações  bem  conhe-
cidas e concretas, necessitando de se deslocar para bene-
ficiarem desses cuidados. Vejamos um simples exemplo, 
muito frequente. Habitualmente um doente  para ter uma 
consulta necessita pelo menos de meio dia. No passado, 
esta  consulta médica era um tempo priveligiado para um 
contacto humanizado, em que a relação médico-doente 
era fundamental. No presente será que se mantém esta 
relação, que para qualquer médico deve ser basilar? A 
consulta passou a ser um encontro a três, em que o in-
truso, o computador, se tornou indispensável e obsessivo. 
Independentemente dos custos diretos  que cada consulta 
possa ter,  existem custos adicionais vultuosos, nomea-
damente transportes, acompanhantes, refeições, tempo 
necessário para chegar aos locais de atendimento.

Na realidade a duração das consultas tem diminuido, e 
a forma como elas se processam mudou. Os computadores 
entraram nos consultórios e não vão desaparecer.

O advento da informática introduziu na relação com o 
doente um terceiro elemento, o computador. Assim esta 
relação passou a ser uma relação a três…

Dados da Associação Médica Americana mostram que, 
durante cerca de metade do tempo que um  doente está 
em consulta, o médico está a interagir com o computador.  
Em Portugal quanto tempo será? Gostaria de ter dados que 
me confirmassem que a percentagem é semelhante, mas 
em muitos casos estou certo que é muito maior. Anterior-
mente, durante a consulta, e para lá da colheita da história, 
o médico via e fazia o exame objetivo, nomeadamente aus-
cultação e palpação. Com o advento  e progresso dos meios 
auxiliares de diagnóstico, em muitas doenças a importân-
cia destas etapas da consulta relativizou-se. Nas segundas 
consultas, como o doente já é conhecido, as etapas são 
muito dirigidas a acompanhamento de situações anterior-
mente  identificadas. À distância, o médico pode falar com 
o doente, ver, auscultar, avaliar exames, prescrever.

Um  número significativo destes doentes  pode e deve 
ser acompanhado à distância, utilizando uma panóplia 
muito alargada de metodologias de informação e comuni-
cação. O seu uso não é novo.  Desde há décadas que o tele-
fone, fax, são utilizados para prestar algum tipo de apoio 
a doentes. O avanço das tecnologias de comunicação e os 
progressos dos smartphones vêm oferecer oportunidades 
que não se imaginava.  Se há cerca de 10 anos se pensava 
que estas tecnologias se destinavam apenas às pessoas 
que viviam muito afastadas dos prestadores de cuidados 
de saúde, hoje aparecem como uma alternativa apropria-
da em muitas situações. O acompanhamento de doentes 
com hipertensão arterial, ou com insuficiência cardía-
ca, ou a reabilitação são disto exemplos paradigmáticos.  
As suas vantagens são óbvias, mas não constituem o nó 
górdio da melhoria dos cuidados de saúde nos países de-
senvolvidos a que pertencemos.

O movimento de renovação da forma de prestação de 
cuidados tem de ser centrado no doente, início e destino 
dos cuidados de saúde. Tem de ser centrado na pessoa e 
baseado em cuidados de proximidade e personalizados. 
É uma forma de prestação diferente da que é prevalente 

O movimento de renovação da forma de prestação de cuidados 
tem de ser centrado no doente, início e destino dos cuidados de saúde. 
Tem de ser centrado na pessoa e baseado em cuidados de proximidade 

e personalizados. É uma forma de prestação diferente da que é prevalente 
no nosso meio. Exige uma mudança cultural em que todos os envolvidos no 

processo têm de ser atores. Os princípios orientadores devem ser muito claros.  
Melhorar a acessibilidade e a eficiência do sistema, permitir transparência, 

promover a capacitação dos doentes. Esta oportunidade  tem de ser 
aproveitada, sem esquecer que existem algumas ameaças. 

A confidencialidade, a responsabilidade, a fiabilidade, a segurança, 
elementos fundamentais na relação com os profissionais, 

devem ser analisadas e devidamente enquadradas nesta mudança. 
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no nosso meio. Exige uma mudança cultural em que todos 
os envolvidos no processo têm de ser atores. Os princípios 
orientadores devem ser muito claros. Melhorar a acessi-
bilidade e a eficiência do sistema, permitir transparência, 
promover a capacitação dos doentes. Esta oportunidade  
tem de ser aproveitada, sem esquecer que existem algu-
mas ameaças. A confidencialidade, a responsabilidade, a 
fiabilidade, a segurança, elementos fundamentais na re-
lação com os profissionais, devem ser analisadas e devi-
damente enquadradas nesta mudança. 

Este paradigma de cuidados deverá conformar os de-
senvolvimentos dos próximos anos, e já começou a ser 
estimulado pela agenda 2020 da Comunidade Europeia.

Os decisores devem entender e promover essa mu-
dança. Mas ela não será uma realidade útil sem o envol-
vimento de todos os profissionais de saúde, clínicos e não 
clínicos. Só com o empenho e entusiasmo de todos, mas 
sobretudo daqueles, esta realidade poderá ser visível em 
tempo útil.

No  início a adesão a esta forma de prestação de cuida-
dos tem de ser baseada numa adesão voluntária, quer dos 
doentes  quer dos prestadores.

O estado da arte, tal como existe no presente, está cen-
trado nos prestadores, sejam  hospitais, centros de saúde, 
consultórios, e outras redes de saúde. Mas os primeiros  
interessados são os doentes, que não têm acesso fácil 
nem aos cuidados de saúde, nem à informação que lhes 
diz respeito. Temos de aceitar que este facto é insólito, 
mas historicamente justificado e compreensível.

Esta análise sobre a forma como proporcionamos al-
guns cuidados de saúde, facilmente identifica a necessi-
dade de refletirmos sobre a melhor forma de os exercer. 
Julgo não exagerar ao afirmar que em muitos casos o esta-
do da arte da prestação de  alguns cuidados de saúde é um  
paradigma de ineficiência. Para uns escassos minutos de 
contacto com o profissional de saúde dispendemos várias 
horas e alguém paga um custo excessivo para tão curto 
serviço.

A adoção das TIC (tecnologias de informação e comu-
nicação) em saúde apresenta-se assim como uma possi-
bilidade para colocar o doente no centro desses cuidados, 
sempre garantindo eficiência e qualidade. Portugal está 
muito bem posicionado para poder ser um interveniente 
ativo neste paradigma de mudança. Se a recetividade for 
semelhante à dos EUA, os doentes apreciam. Previsivel-
mente a  maior dificuldade terá origem nos profissionais, 
em que os emigrantes digitais são numerosos. Porém os 
nativos digitais já aí estão, em todas as áreas da prestação 
de cuidados de saúde. Estou certo que eles irão aderir e  
ser os principais  atores desta mudança.

Finalmente não podemos deixar de pensar na eficiên-
cia hospitalar. No nosso País a situação dos recursos hos-
pitalares cresceu em muitas áreas de forma desordenada 

e injustificada. Há um desajuste da procura e da oferta, 
quer em zonas geográficas, quer em áreas de cuidados. 
As grandes cidades centralizaram muitos cuidados de for-
ma exagerada. A densidade populacional justifica que em 
muitas especialidades houvesse mais dispersão geográfi-
ca e noutras alguma concentração. Reverter esta situação 
é complexo, difícil, mas deve ser feito. Requer bom senso, 
capacidade de diálogo e decisão, mas com autoridade. Sem 
essa racionalização a eficiência que todos desejamos não 
será atingida. Promover  massas críticas neste momento 
tecnológico é favorável, porque permitirá ao mesmo tem-
po contribuir para inverter a  atitude hospitalocêntrica, 
que não é mais justificável.

Sustentabilidade em saúde é um rumo indispensá-
vel que exige mudança de atitude. Os portugueses são 
culturalmente  relutantes à mudança. Na área da saúde 
acresce a  dificuldade resultante da falta de confiança nos 
nossos decisores políticos que têm promovido alterações 
profundas e circunstanciais, com enorme repercussão na 
vida dos profissionais. É indispensável conhecer as orien-
tações e haver um rumo, porque sem isso não haverá 
mudança significativa. Muitos dos nossos decisores não 
parecem perceber que essa mudança, que quase todos 
desejam, não se fará contra os profissionais.

Temos uma oportunidade única. Façamos  votos  para 
que as palavras do Príncipe de Falconeri, do romance de 
Lampedusa (“é preciso que tudo mude para que tudo fi-
que como está“)  não sejam mais uma vez verdade...         

Finalmente não podemos deixar de pensar na 
eficiência hospitalar. No nosso País a situação 
dos recursos hospitalares cresceu 
em muitas áreas de forma desordenada 
e injustificada. Há um desajuste da procura 
e da oferta, quer em zonas geográficas, quer 
em áreas de cuidados. As grandes cidades 
centralizaram muitos cuidados de forma 
exagerada. A densidade populacional justifica 
que em muitas especialidades houvesse 
mais dispersão geográfica e noutras  alguma 
concentração. Reverter esta situação é 
complexo, difícil, mas deve ser feito. Requer 
bom senso, capacidade de diálogo e decisão, 
mas com autoridade. Sem essa racionalização 
a eficiência que todos desejamos não será 
atingida. Promover  massas críticas neste 
momento tecnológico é favorável, porque 
permitirá ao mesmo tempo contribuir para 
inverter a  atitude hospitalocêntrica, 
que não é mais justificável.
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SOLLARI ALLEGRO
Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Porto, EPE

PERGUNTAS [COM] RESPOSTA

FERNANDO JOSÉ MONTENEGRO SOLLARI ALLEGRO, nascido a 
27 de janeiro de 1947, em Moçambique, licenciou-se em Medicina 
pela Faculdade de Medicina de Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil, 
com equivalência subsequente pelas Faculdades de Medicina 
Portuguesas. 
Entre abril e outubro de 1984 foi assistente convidado da 
disciplina de gastrenterologia do Curso de Medicina do Instituto 
de Ciências Biomédicas Abel Salazar e concluiu, em julho de 1986, 
o internato de especialidade de gastrenterologia no Hospital Geral 
de Santo António. 
Desde 1986, e aprovado por unanimidade, tornou-se membro 
do Colégio de Especialidade de Gastrenterologia da Ordem dos 
Médicos. 

A 6 de julho de 1991, com publicação em Diário da República e 
após concurso público, foi admitido como assistente hospitalar 
eventual de gastrenterologia do Hospital Geral de Santo António. 
Entre outubro de 1991 e março de 2000 foi, também, monitor 
dos internatos de gastrenterologia do Hospital Geral de Santo 
António.
Em 30 de março de 1994, foi aprovado no concurso de habilitação 
ao grau de consultor de gastrenterologia da carreira médica 
hospitalar e, em maio desse mesmo ano, foi nomeado responsável 
pela gestão do centro de endoscopia digestiva do serviço de 
gastrenterologia do Hospital Geral de Santo António, cargo que 
exerceu até fevereiro de 2000. 
Em outubro de 1994, foi nomeado professor auxiliar convidado 
da disciplina de Gastrenterologia da licenciatura em Medicina do 
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. 
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GESTÃO HOSPITALAR: O Despacho n.º 15476-B/2014 
assinado pelos Ministérios da Saúde e das Finan-
ças prevê o aumento de capital dos hospitais pú-
blicos de norte a sul do país envolvendo mais de 
450 milhões de euros de verbas. 
Que análise faz da introdução deste aumento de 
capital para a sustentabilidade económico-finan-
ceira dos hospitais?
SOLLARI ALLEGRO: Uma empresa com capitais próprios 
negativos nunca está em situação equilibrada. Desse pon-
to de vista é uma boa solução. Haverá menos atrasos nos 
pagamentos a fornecedores e portanto mais dinheiro na 
economia real.

Desde novembro de 1996 que é membro do programa de 
transplantação hepática do Hospital Geral de Santo António, 
sendo também membro da Comissão de Infeção Hospitalar. Foi, 
ainda, membro do júri do exame final de internato por sete vezes. 
Em fevereiro de 1998, fez concurso público para a vaga de chefe 
de serviço da carreira médica hospitalar, que passou a ocupar.  No 
mesmo âmbito foi membro do júri em três concursos para chefe 
de serviço da carreira médica hospitalar. 
Tornou-se professor associado, convidado, da disciplina de 
Medicina, área de gastrenterologia, do Curso de Medicina do 
Instituto de Ciência Biomédicas Abel Salazar e foi Presidente 
do Conselho Fiscal da Sociedade Portuguesa de Endoscopia 
Digestiva. Mais tarde foi também Vogal da Direção da mesma 
sociedade. 

O enriquecimento do seu percurso académico foi sempre uma 
constante a par da sua vida profissional e, no ano de 2001, 
frequentou o Curso Pós-Graduado do Mestrado em Gestão e 
Economia da Saúde da Faculdade de Economia de Coimbra. 
Em dezembro de 2005, concluiu o programa de Alta Direção 
de Instituições de Saúde organizado pela Escola de Direção e 
Negócios (AESE). 
Do seu trajeto profissional destaca-se também a sua atividade 
enquanto auditor de qualidade da bolsa de auditores do Instituto 
de Qualidade em Saúde. 

No ano de 1999, em dezembro, foi eleito pelos seus pares Diretor 
Clínico do Hospital Geral de Santo António onde exerceu funções 
até agosto de 2002. Entre os anos de 2000 e 2002, foi igualmente 
Presidente da Comissão de Farmácia Terapêutica.

GH: Acredita que desta medida resultará numa 
melhoria efetiva do nosso Serviço Nacional de 
Saúde e consequentemente do desempenho das 
unidades hospitalares?
SA: Depende das condições com que forem feitos os au-
mentos de capital. Se for como anteriormente sem qual-
quer contrapartida nos resultados será atirar dinheiro 
para “tapar buracos”. Se houver exigência de resulta-
dos então no conjunto haverá melhorias para o S.N.S.

Condecorado, em abril de 2010, com a medalha 
de Serviços Distintos Grau Ouro do Ministério da Saúde ,

foi, também, nomeado Diretor do Serviço de Gastrenterologia 
do Centro Hospitalar do Porto em março de 2011. 

Em novembro de 2011, foi nomeado Presidente do Conselho 
de Administração do Centro Hospitalar do Porto, EPE, 

cargo que mantém até aos dias de hoje.
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A 18 de agosto de 2002, foi nomeado Presidente do Conselho 
de Administração do Hospital Geral de Santo António, sendo 
reconduzido, em dezembro de 2005, para nova comissão de 
serviço como Presidente do Conselho de Administração da 
mesma unidade hospitalar. 
Em outubro de 2007, foi nomeado Presidente do Conselho de 
Administração do Centro Hospitalar do Porto, EPE, cargo de que 
foi exonerado a seu pedido em junho de 2009. 

Condecorado, em abril de 2010, com a medalha de Serviços 
Distintos Grau Ouro do Ministério da Saúde, foi, também, nomeado 
Diretor do Serviço de Gastrenterologia do Centro Hospitalar do 
Porto em março de 2011. 
Em novembro de 2011, foi nomeado Presidente do Conselho de 
Administração do Centro Hospitalar do Porto, EPE, cargo que 
mantém até aos dias de hoje. 

GH: Pode especificar?
SA: Um maior equilíbrio financeiro nas instituições permi-
te recentrar a atenção das administrações na prestação e 
no investimento melhorando a oferta aos cidadãos. Me-
lhores equipamento e instalações mais modernas e me-
lhor adaptadas à prestação são garantia de um serviço de 
melhor qualidade.

GH: Sabendo que os medicamentos têm um peso 
significativo na despesa total em saúde e que 
qualquer medida implementada relativamente 
a este assunto pode ter um elevado impacto no 
SNS, assume particular importância, ao nível 
do ambulatório, a disponibilização gratuita de 
medicamentos pelas unidades hospitalares. Dis-
ponibilização essa que pode ter origem em pres-
critores médicos que não são colaboradores do 
hospital em causa, mas sim de unidades privadas 
limítrofes. 
Assim sendo, e considerando a realidade do 
Centro Hospitalar do Porto, EPE, qual a sua opi-
nião relativamente à possibilidade da disponi-
bilização gratuita de medicamentos pelo Cen-
tro Hospitalar, para determinadas valências, 
mediante prescrição dos privados, que é hoje 
uma realidade? 
SA: Embora compreenda as razões técnicas que suportam 
a decisão de disponibilizar nos hospitais públicos medi-
cação prescrita em consultórios e clínicas privadas, esse 
facto coloca pelo menos dois problemas. O primeiro de or-
dem financeira e que resulta de pagarmos medicação não 
prescrita por nós, muitas vezes cara,  sem qualquer com-
pensação, o segundo problema é o que resulta de muitas 
vezes serem receitados fármacos que não estão em uso 
na instituição com os naturais confrontos que esse facto 
causa.

GH: Entende que, num contexto marcadamente 
de crise e de constrangimentos de ordem finan-
ceira, estas medidas e a legislação que as supor-
ta, deveriam ser reequacionadas pela Tutela? 
SA: Sim. É mais uma despesa transferida para os hospitais 
que se soma a outras tais como a viatura rápida do INEM 
e a formação de Internos. A situação é pior nos maiores 
hospitais já que o volume é mais significativo.

GH: De que forma se poderia encontrar uma solu-
ção alternativa?
SA: Se os cidadão têm direitos e as instituições recebem 
pelo que produzem, devia haver uma compensação pela 
cedência gratuitas de fármacos.

Embora compreenda as razões 
técnicas que suportam a decisão de 
disponibilizar nos hospitais públicos 
medicação prescrita em consultórios 
e clínicas privadas, esse facto 
coloca pelo menos dois problemas. 
O primeiro de ordem financeira e 
que resulta de pagarmos medicação 
não prescrita por nós, muitas vezes 
cara,  sem qualquer compensação, 
o segundo problema é o que resulta 
de muitas vezes serem receitados 
fármacos que não estão em uso 
na instituição com os naturais 
confrontos que esse facto causa.
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Charles Shaw assume, há já largos anos, um papel 
de referência internacional no apoio ao desenvolvimento 

e avaliação de programas de acreditação 
e políticas nacionais da qualidade e segurança 

do doente no quadro da OMS.
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GESTÃO HOSPITALAR: Qual pensa ser o futuro da 
Qualidade em Saúde ao nível Europeu?
CHARLES SHAW: Penso que, de um modo geral, toda a 
temática da melhoria da qualidade ou da segurança, cha-
me-lhe o que quiserem, as intervenções técnicas propria-
mente ditas, são importantes. Sim, é importante dispor de 
dados, é importante ter definições, é importante fazer uso 
disto e daquilo, mas a questão de fundo é saber como fe-
char o círculo. Por outras palavras, irão os Estados-mem-
bros chegar a um acordo quanto a normas em matéria de 
cuidados de saúde num futuro próximo? Não. 
Contudo, os peritos do CEN ‒ o Comité Europeu de Norma-
lização ‒ desenvolvem normas, ou algo a que, de qualquer 
modo, se referem como sendo normas. 
É evidente que a existência de normas europeias para a 
saúde contribuiria para melhorar a qualidade dos cuida-
dos de saúde no espaço europeu. É aí que eu volto ao pro-
jeto SANITAS. É exatamente essa a razão que nos leva a 
procurar uma solução. 
O problema é que, em mil novecentos e, perdão, em 2009, a 
Comissão Europeia preparou um texto de orientação sobre 
a segurança dos doentes ‒ penso que era essa a designa-
ção ‒ e há dois anos a mesma instituição efetuou uma son-
dagem junto dos Estados-Membros para averiguar como 
essas indicações teriam sido postas em prática.

GH: Sim, lembramo-nos bem, a Recomendação que 
também incluía a prevenção e o controlo da infeção 
associada aos cuidados de saúde de junho de 2009.
CS: Exato! Entre outros aspetos, o inquérito visava saber 
se os Estados-membros entendiam se seria útil dispor de 
um conjunto de normas europeias em matéria de segu-
rança dos doentes. E todos os Estados-membros, exceto 
3, concordaram com a ideia. Mas isso, não sei porquê, por 
alguma razão foi abafado, mantido em segredo.
De qualquer modo, vejamos, praticamente todos os Esta-
dos-membros suplicam que lhes deem algumas normas 
mínimas. Só que depois, na prática, todos se opõem. Uns 
dizem, as vossas normas não e as dos outros também não! 
E é claro que os franceses dizem que tudo tem de ser de 
acordo com as suas normas e os alemães dizem que isso é 
que não, que as suas normas é que sim, ou seja, não con-
seguem chegar a um consenso. 
Por isso tenho defendido junto das entidades competen-
tes da União Europeia que se deve esquecer a intervenção 
dos governos e o princípio da subsidiariedade, devendo-
-se limitar essas entidades a compilar as orientações ela-
boradas até à data sem outras aspirações, ou seja, sem 
que essa resenha possua necessariamente força de lei. 
A verdade é que, no passado, já foram adotadas excelen-
tes declarações, como as do Conselho da Europa, sobre 
medicação e direitos dos doentes respetivamente, a da 
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União Europeia sobre o controlo das infeções, a da OMS 
sobre a segurança dos doentes e por aí adiante. E tudo isso 
está documentado. 
No fundo, o que o projeto SANITAS fez foi unir as pontas 
soltas e perceber a razão de tanta ansiedade que, em par-
te, se prende com a prestação transfronteiriça de cuidados 
de saúde. Sugeri então: porque não tentarmos algo nesse 
sentido, como ponto de partida potencial, preparamos 
normas relativas à segurança!? E por segurança, aposto 
num conceito muito abrangente, incluindo nele a segu-
rança dos profissionais de saúde, a segurança ambiental, 
pensando também no pessoal de enfermagem que tem 
de proceder à esterilização do material usado neste e na-
quele ato médico e incluo igualmente a competência clíni-
ca e explico porquê. Porque a bibliografia existente parece 
ignorar o cirurgião ineficaz!

GH: Ineficaz?!
CS: Sim, o médico incapaz, o profissional alcoólico, o médi-
co que se encontra fora do seu estado normal. Não depen-
derá a segurança dos doentes também da competência e 
do estado anímico e psíquico de quem os trata?
Basicamente, eu diria, em defesa do projeto SANITAS, que 
não há quase indicador nenhum da qualidade dos cuida-
dos de saúde que não tenha implicações ao nível da segu-
rança dos doentes. As listas de espera, talvez.

GH: São um problema de segurança!
CS: Depende. Se alguém espera para lhe ser diagnosti-
cada uma dor aguda no peito ou uma falha cardíaca, po-
dendo ser de natureza hemorrágica ou oncológica, nesse 
caso sim, passa a tratar-se de uma questão de segurança. 
Mas, no fundo, nem sequer percebo esta obsessão com 
a segurança dos doentes. Está na moda, é quantificável, 
pressupõe um conjunto de critérios, cujo incumprimen-
to tem efeitos negativos imediatos. É possível recolher 
provas, dispomos de ferramentas de aferição do grau de 
segurança. 
Mas voltando à questão das normas europeias e ao que eu 
disse anteriormente. Se as quisermos, precisamos de che-
gar a um acordo quanto ao modo de as desenvolver, qual 
a base científica em que deverão assentar, que “stakehol-
ders” envolver, qual o processo de teste, ou de avaliação 
e revisão das normas atualmente disponíveis no siste-
ma ISO ‒ que é aquele que adotou ou vai adotar a União 
Europeia para os cuidados de saúde? Nada se diz, não se 
exigem demonstrações científicas das normas ISO, nem 
nenhum processo de controlo e seguimento, nenhum 
estudo-piloto. São apenas adaptadas como normas CEN e 
todos os Estados-membros têm depois de as transpor gra-
dualmente para o seu ordenamento jurídico. Nesse senti-

do, acho que o CEN pode ser a instância de coordenação 
deste processo, mas terá de aprofundar os seus conheci-
mentos em matéria de saúde.

GH: Parece então que as normas ISO têm espaço 
de aplicação na saúde.
CS: Sim, de facto. Está previsto na política “Strategic Vision 
for European Standards”. Com efeito, na semana passada 
falei a esse propósito com um responsável do Instituto 
Britânico de Normalização e está previsto discutir como 
o CEN a possibilidade de aproveitar as normas ISO para 
o domínio da saúde. Mas antes disso será necessário es-
clarecer alguns aspetos quanto à capacidade técnica do 
CEN para assumir essa função. Poderá até deter alguma 
competência no plano jurídico, mas não confundamos os 
domínios. Um dia lá chegaremos.

GH: Falando agora da Gestão Hospitalar gostaría-
mos de saber que mensagens dirigiria aos admi-
nistradores dos serviços de saúde no que respei-
ta  à segurança dos doentes.
CS: Só posso dizer que a segurança dos doentes não é 
nada de novo. O conceito em si parece estar agora muito 
em voga. Parece ser a questão mais premente no contexto 
da qualidade. Anteriormente já tinha havido alguma preo-
cupação em termos de efetividade clínica e centralização 
no doente. É uma das dimensões.
Em conversações com os responsáveis do Serviço Nacio-
nal de Saúde britânico apercebi-me que a ideia é realizar 
um relatório de qualidade todos os anos, muito formal. 
Só que falham por não compreenderem que, no plano da 
qualidade, há três dimensões-chave que começam a ga-
nhar cada vez mais importância: a experiência do doente, 
a segurança do doente e a efetividade clínica. 
Que não haja ilusões, garantir a segurança do doente não 
é suficiente para resolver todos os problemas da qualida-
de. Todos estes elementos estão interligados. Gostaria que 
a segurança dos doentes ficasse consagrada nos quadros 
nacionais da qualidade dos cuidados de saúde. 
A segurança dos doentes é, por conseguinte, um elemento 
fundamental, mas não significa deixar de parte a auditoria 
clínica. Aliás, a segurança dos doentes é um dos múltiplos 
aspetos a ter em conta nas auditorias. Do ponto de vista da 
administração, não há dúvida de que se trata dum proces-
so oneroso. Que tempo é gasto pela administração a tentar 
dar resposta às reclamações dos doentes que, ainda por 
cima, muitas vezes são inteiramente legítimas?
Constatei que até uma queixa chegar às minhas mãos, en-
quanto diretor de um hospital, a mesma já tomou muito do 
tempo útil dos colaboradores e, não raramente, apenas por-
que foi mal gerida logo à partida. Por vezes, o queixoso está 
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coberto de razão quando lamenta, por exemplo, que nin-
guém o tenha avisado que a avó tinha falecido e que só dias 
mais tarde tenha recebido uma notificação pelo correio!
Tudo isto é péssimo, mas ninguém apresenta um pedido 
de desculpas formal. No fundo, em muitos dos casos, o 
queixoso nada mais pretende do que o reconhecimento de 
um erro e a garantia de que serão tomadas medidas para 
impedir erros semelhantes no futuro. 
Eu próprio já me vi numa situação dessas no meu próprio 
hospital. A minha irmã foi alvo de um erro de diagnóstico 
realmente muito grave. Ao queixar-me, sei que já não po-
derei influenciar os prognósticos para a minha irmã, quero 
é ter a certeza de que no futuro ninguém terá semelhante 
sorte. Enquanto administrador, devo reconhecer que, ao 
reclamarem, as pessoas não têm por objetivo último a 
obtenção de uma compensação financeira, nem esperam 
trazer de volta à vida um ente perdido, desejam sim, que 
o seu sofrimento possa vir a ser um processo de aprendi-
zagem. 
Acho também que os administradores têm de ter maior 
consciência dos perigos reais. Será que dispõem de siste-
mas de notificação de eventos adversos? Têm uma defi-
nição de "um evento a notificar"? O que acontece quando 
alguém reporta uma destas situações? Fico abismado com 
o que vejo. Num pequeno país na Europa, onde estive re-
centemente, perguntei: "Posso dar uma vista de olhos na 
farmácia da enfermaria? Dou de caras com uma enorme 
embalagem. O que é isto? Cloreto de potássio e… concen-
trado! Ora muito bem, acaso dispõem de um parecer sobre 
os riscos desta substância?" Estive a consultar o programa 
nacional de acreditação, falei com as pessoas da farma-
covigilância, com os serviços do Ministério da Saúde. De 
quem é afinal a responsabilidade de avisar as pessoas 
para os perigos da presença do tal produto? 
Não se trata de acusar os administradores, mas o que Por-
tugal necessita em primeiro lugar é de um sistema que 
identifique  os grandes pontos de perigo. Existem solu-
ções fantásticas de segurança do doente desenvolvidas 
sob os auspícios da OMS. Como administrador tenho de 

perguntar: estamos a usar a check-list da cirurgia segura? 
Temos a certeza que não há cloreto de potássio nos stocks  
das enfermarias?  Ou, estamos a confirmar se os doentes 
têm  a pulseira de identificação? 
Falo com conhecimento de causa. Trabalhei muitos anos 
no ambiente hospitalar, tenho alguma experiência. Ao en-
trar numa enfermaria pela primeira vez apercebo-me de 
imediato se está bem organizada ou não. O grau de orga-
nização é visível em pequenos pormenores: se há moscas 
mortas nos difusores, se os pneus das cadeiras de rodas 
estão vazios, ou se as cortinas pendem para um dos lados. 
E esses aspetos nada têm a ver com a prática clínica. 
Mas penso que os administradores têm verdadeiramente 
o dever de ter consciência de como identificar a qualidade.
Ao nível das auditorias, os gestores e administradores de-
verão ser particularmente prudentes e considerar a qua-
lidade em todas as suas vertentes. Não importa apenas 
auditar as instalações para ver se existem extintores de 
incêndio. Muitos dos programas de acreditação incluem 
diferentes processos que, com toda a certeza, todos conhe-
cem bem. Quando nos referimos à segurança dos doentes, 
esquecemo-nos da segurança a outros níveis. Passeio-me 
por certos hospitais e que vejo? Estruturas que ameaçam 
ruir, caixotes de lixo a transbordar... Aliás, no que se refere 
aos resíduos, já assisti ao seguinte: dentro do hospital, o lixo 
é separado por categorias e depois, nas traseiras do hospi-
tal, vai tudo parar ao mesmo contentor. É, de facto, muito 
difícil encontrar planos integrados de segurança nos hospi-
tais. Vejamos a questão da muito falada higiene das mãos. 
Na verdade, os administradores também não instituem 
sistemas de fácil utilização pelos profissionais. É sem dúvi-
da um enorme desafio e quanto mais entidades estiverem 
envolvidas neste processo melhor. 
Por exemplo, pensando no registo de eventos adversos, 
há que utilizar as ferramentas da OMS que permitem de-
tetar situações de alto risco, monitorizar os indicadores 
com honestidade. É algo de semelhante ao sistema do nú-
mero de casos de infeção. Uma taxa de infeção baixa, só 
me leva a crer que a aferição não é bem feita.

Eu próprio já me vi numa situação dessas no meu próprio hospital. 
A minha irmã foi alvo de um erro de diagnóstico realmente muito grave. 

Ao queixar-me, sei que já não poderei influenciar os prognósticos 
para a minha irmã, quero é ter a certeza de que no futuro ninguém 

terá semelhante sorte. Enquanto administrador, devo reconhecer que, 
ao reclamarem, as pessoas não têm por objetivo último a obtenção 

de uma compensação financeira, nem esperam trazer de volta à vida 
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GH: Fogem à verdade!
CS: Com efeito. Tudo vai do modo como é feito o registo dos 
eventos. Se me dizem que não há qualquer contaminação 
de salas de operação, não posso acreditar. Num grande 
hospital duma cidade dos Balcãs o relatório interno reve-
lava uma taxa de mortalidade zero a nível da população 
hospitalizada. E essa taxa mantinha-se inalterada ano 
após ano. Como é possível publicar semelhante dispara-
te? As autoridades respondem: “Foram estes os dados que 
o hospital nos comunicou. Partimos do princípio que são 
exatos e publicamos”.

GH: Em poucas palavras, qual é o grande objetivo?
CS: Melhorar a qualidade! Em 2010, colocámos essa questão 
aos responsáveis pelos programas de acreditação e a maioria 
deu essa resposta. Esperavam que fosse eu a dizê-lo, não? 
As situações variam bastante de país para país, refletindo 
bem os sistemas de incentivos e modelos criados à escala 
nacional. Em locais como Hong-Kong ou Singapura tenta-
-se promover o chamado “Turismo de Saúde”. Noutros 
países, a atenção centra-se nas possibilidades de finan-
ciamento, nomeadamente do setor público, ou nas medi-
das destinadas a manter satisfeitos os reguladores. Nos 
Estados-Unidos, por exemplo, se uma instituição for acre-
ditada, adquire inclusivamente um estatuto de “suposto” 
cumpridor das regras. Se a comissão conjunta atribui a 
acreditação, obtém-se igualmente uma licença de explo-
ração por parte do Estado. Uma vez perdida a acreditação, 
é necessário requerer nova licença diretamente ao Estado, 
o que poderá não ser fácil. E coloca-se ainda o problema da 
oferta de formação dos hospitais. No Canadá, uma unida-
de hospitalar que perca a sua acreditação voluntária deixa 
de poder oferecer vagas de formação, ou seja, de propor-
cionar aos jovens médicos a possibilidade de estagiar em 
ambiente hospitalar. Também isso pesa muito. Há, pois, 
todo um conjunto de fortes motivos para aderir aos siste-
mas de acreditação. 
Mas qual é o principal objetivo da acreditação? É essa a 
questão que eu colocaria aqui em Portugal. O que se es-
conde por detrás desses processos? Será para os hospitais 
poderem ostentar dísticos da Qualidade? Será com o intuito 
de prestar informação ao público? Estará apenas em causa 
o cumprimento das disposições regulamentares e o reforço 
da confiança? O que se pretende afinal com a adesão a se-
melhantes sistemas? E será que a acreditação é eficaz? E é 
eficaz a que nível? Diga-me o que pretende influenciar com 
a acreditação e então eu dir-lhe-ei que provas existem que 
demonstram que a acreditação funciona. Enquanto não me 
disserem o que pretendem, não poderei dizer se funciona. 
Não tive ainda resposta a essa minha dúvida. 

GH: Os cursos de medicina  não incluem as maté-
rias da gestão e da qualidade. Que pensa sobre 
esta situação?
CS: Eu próprio nunca tive formação, por exemplo, em ma-
téria de comunicação com os doentes. Sentar-me com 
eles, saudá-los, perguntar-lhes como se sentem, há quan-
to tempo têm o problema. Nunca esquecerei o dia em que, 
enquanto jovem médico, tive de ir dizer a uma mãe que o 
filho tinha morrido. Senti-me morrer por dentro. Não fa-
zia a mínima ideia do que devia dizer. Sabia os factos, mas 
não era disso que se tratava. Enfim, é necessário possuir 
as competências necessárias. Entender o que os doentes 
pretendem dizer-nos. Perceber, por exemplo, que uma jo-
vem que se queixa de cefaleia, está interessada em que 
lhe passem uma receita para ir comprar a pílula. Levei al-
gum tempo a entender essas subtilezas. Às vezes as quei-
xas são umas e o problema é outro. A comunicação com os 
doentes é importantíssima. Isso é certo. 
E depois há todo o domínio da prestação de informação 
ao público, da participação dos doentes, dos direitos dos 
doentes, da responsabilidade ética profissional, pela re-
visão pelos pares efetuada pelos colegas, pela avaliação 
do desempenho, pelo acompanhamento dos indicadores. 
Nada disso era abordado nas faculdades de medicina. Fa-
rão estes temas parte do vosso programa curricular? Do 
curso de base, ou dos cursos de especialização em medi-
cina? Todos os vossos administradores receberam forma-
ção? Em várias unidades hospitalares de grande gabarito, 
os cargos de chefia são ocupados por médicos ou outros 
profissionais doutros ramos que a eles ascendem por via 
das circunstâncias, mas que não receberam qualquer for-
mação específica em administração hospitalar.
Refiro-me a formação num sentido lato. Eu tive muita 
sorte, fui diretor duma clínica nas Bermudas e o conse-
lho hospitalar enviou-me para o Canadá, onde frequentei 
um curso de 2 anos na Universidade de Manitoba. Tive de 
aprender todas as disciplinas relevantes da gestão hospi-
talar, incluindo noções de engenharia, cálculo do número 
de profissionais de enfermagem necessários na perma-
nência dos serviços de cuidados intensivos, gestão do sis-
tema de aprovisionamento, etc., etc. E eu tinha formação 
de base em medicina. 
Mas desde que, no Reino Unido, foi lançado o curso de 
gestão geral, o cargo de diretor hospitalar passou a poder 
igualmente ser ocupado por um enfermeiro, um econo-
mista. E questiono quem lhes dará formação? Falo aqui de 
formação numa aceção mais lata, em gestão, em prática 
clínica. E refiro-me a formação no quadro da licenciatura 
ou do mestrado, dos cursos de pós-graduação e, em espe-
cial, de formação contínua.
Entretanto, vários países introduziram no curso geral de 
medicina cadeiras básicas como: comunicação com os 
doentes, sistema de qualidade, gestão do desempenho. 
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Mas vai levar anos até conseguirmos preencher os cargos 
da administração com profissionais à altura. Vamos ain-
da continuar uns trinta anos com gente na administração 
que não faz a mínima ideia do que anda a fazer. E o que po-
deremos fazer entretanto a nível da formação contínua, 
face às pressões crescentes? É um verdadeiro problema. 
Coloquem a vós próprios estas questões, quem decide es-
tas matérias em Portugal? Falem com o meio académico. 
Logo para começar, quem fixa o programa curricular dos 
cursos?Existe um programa curricular nacional obriga-
tório para os gestores hospitalares? Será que estas maté-
rias estão consagradas nesse programa? Essas cadeiras 
são ministradas pelas universidades, pelos institutos de 
formação especializada. Os formandos têm de prestar 
provas? São preocupações que dizem respeito à situação 
desses profissionais no futuro, mas o que poderá ser feito 
no momento atual? 

GH: Na Sua opinião quais são os principais princí-
pios para um plano de auditoria clínica efetivo?
CS: Eu dividiria esses princípios em dois grupos. Porque, 
acima de tudo, importa saber como é que, a nível local, 
poderão ser organizadas as auditorias clínicas. Mas estou 
também preocupado, pensando no que discutimos há 
pouco, em saber como é que, a nível nacional, poderão ser 
coordenadas essas auditorias? Que recursos deverão ser 
mobilizados para esse efeito? E, numa tentativa de combi-
nar ambas as preocupações, elaborei um artigo intitulado 
“Guidelines for medical audit: seven principles.” Nesse ar-
tigo, no fundo, o que quis foi ser realista quanto às causas 
que levam os médicos a não se quererem envolver ou a 

sentirem-se incapazes de participar nessas auditorias. 
Conversei com muitos médicos e as razões são de natu-
reza puramente prática. Disseram-me: “Peça-me a minha 
opinião, pois eu digo-lhe que sou cirurgião, mas estou 
muito ocupado, trabalho em vários hospitais, nunca estou 
permanentemente no mesmo edifício ao mesmo tempo 
que todos os meus colegas. Como quer que eu me sente a 
falar tranquilamente destas questões consigo? Quer pas-
sar lá em casa no fim de semana para discutirmos práticas 
cirúrgicas?!" É evidente que não…
Há pois que permitir a esses profissionais organizarem o 
seu horário de trabalho, de modo a preverem e a  poderem 
encaixar este tipo de atividades. Mas alguém deverá fa-
zer, previamente, esse trabalho de organização. 
E há um outro aspeto importante. Que disposição do con-
trato laboral prevê uma obrigação semelhante? Interro-
gámo-nos: quantas horas por semana poderá um médico 
dedicar a esta reflexão? Ou seja, não prestar assistência 
aos seus doentes para, em vez disso, frequentar cursos de 
formação contínua e dedicar-se a este tipo de questões? E 
concluímos que 5% de uma ocupação a tempo inteiro de-
veriam ser dedicados a essas atividades. Aliás, os profis-
sionais que presidam a um comité de auditoria poderiam 
dispor de 5% adicionais para esse efeito. 
Porque é muito bonito dizer-lhes que deverão fazer isto 
e aquilo, mas eles poderão sempre responder: "Quer com 
isso dizer que vou deixar de ir visitar os meus doentes às 
enfermarias, vou abandonar o meu trabalho de pesquisa, 
de docência? De que irei abdicar?" Essa é uma desculpa que 
irão dar. Não me é dada a oportunidade para tal, não tenho 
tempo de sobra no meu horário. E depois dirão: "Mas não 
tenho quaisquer termos de referência! Acusam-nos de 
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sermos lentos a tratar, por exemplo, de infeções do mio-
cárdio, onde vamos nós encontrar esses dados? Ah, os da-
dos estão todos errados. Porque estão errados os dados? 
Não estão codificados. Ah, e porque não estão codificados 
os dados?" Porque os médicos não formulam os diagnósti-
cos corretamente e os codificadores atrasam-se. Ou seja, 
uns culpam os outros. 
Há que identificar barreiras e ser realista. E foi isso mesmo 
que eu defendi publicamente no British Medical Journal, 
em 1989, no referido artigo. No mesmo sentido foi emitida 
uma circular do Departamento da Saúde a todas as auto-
ridades nacionais no domínio da saúde, dando instruções 
aos administradores quanto à necessidade de: definição 
duma política local própria, desenvolvimento de um siste-
ma de qualidade, definição das estruturas competentes, 
atribuição de responsabilidades, definição dos métodos 
de trabalho a utilizar na avaliação dos doentes, da eficá-
cia clínica e da segurança; identificação dos recursos a 
investir nesse processo, conhecimento das fontes onde 
poderão ser obtidos dados de referência, determinação do 
tempo do horário de trabalho reservado a essas tarefas, 
indicação das disposições do contrato de trabalho onde 
figuram esses aspetos. 
Referi aqui os princípios mais importantes. Temos aci-
ma de tudo de ser realistas. Que motivo poderá levar os 
médicos a querer participar neste processo? Coloque-se 
no lugar deles. Porque quererão desenvolver todos esses 

esforços? Mesmo que consiga fazê-los sentar à mesa para 
discutir, dir-nos-ão sempre: "O que esperam de nós? Rea-
lizar auditorias. O que é isso? Por onde começamos? Quem 
nos irá mostrar como as realizar?" Foi tudo isto que me le-
vou a intervir. Beneficiava de um financiamento do King´s 
Fund e foi possível escrever um primeiro livro sobre audi-
torias clínicas esclarecendo a razão pela qual os médicos 
devem ser envolvidos no processo e um segundo livro que 
serviu para dar exemplos de auditorias especializadas.
Neste âmbito e para fundamentar, o que eu gostava de sa-
ber era se o Ministério da Saúde já o fez no vosso país.Terá 
alguém compilado exemplos de auditorias realizadas em 
Portugal, em português, que tenham servido para aferir 
determinados sistemas comparando-os com normas vigen-
tes, quantificando o respetivo grau de cumprimento dessas 
normas e demonstrado em que medida as condições terão 
melhorado?! É aí que está o problema. Essa foi uma das mi-
nhas funções. Limitei-me a passar em revista todas as publi-
cações a que consegui ter acesso para daí recolher exemplos.
Alguém terá de dar-se ao trabalho de criar um sistema 
para recolha deste tipo de informação. Há um que fun-
ciona lindamente na Austrália. Todas as segundas-feiras 
recebo um artigo. Ali estão todas as publicações sobre 
qualidade nos cuidados de saúde.
O que eu quero dizer com isto é que tem de se ter em conta 
a situação local, a situação nacional, identificar as barreiras 
e tentar eliminá-las. Há que perceber quais são as ferra-
mentas necessárias e tentar fornecê-las a quem precisa. 

GH: Continua a achar que as auditorias clínicas 
constituem um meio para melhorar a qualidade 
na prestação dos serviços de saúde?
CS: Francamente, acho que as auditorias clínicas são es-
senciais. Verá que, por exemplo, a chamada “governação 
clínica” se encontra consagrada em praticamente todos os 
programas de acreditação e nas normas. Tal como o pres-
suposto de que a organização auditada tem um corpo mé-
dico organizado e tem uma comissão ou outro mecanis-
mo para efeito do controlo das infeções, uso de produtos 
farmacêuticos, comissão de farmacovigilância, sistemas 
de emergência, etc. Todas as auditorias realizadas até à 
data ao nível do funcionamento e à organização de uma 
instituição de saúde sugerem que deveria existir um sis-
tema semelhante. Mas depois, quando se passa à prática, 
interrogamo-nos: "Será que dispor de comissões para isto 
e para aquilo será suficiente?"
Há uma decisão que adotámos no Reino Unido que é di-
ferente do que se faz em muitos outros sítios: encarar as 
auditorias clínicas como uma ferramenta didática, o seu 
objetivo seria o ensino. Não se tratava de identificar mé-
dicos negligentes, mas sim de levá-los a uma avaliação do 
seu próprio desempenho dentro das suas equipas com o 

Há uma decisão que adotámos 
no Reino Unido que é diferente 
do que se faz em muitos outros 
sítios: encarar as auditorias 
clínicas como uma ferramenta 
didática, o seu objetivo seria 
o ensino. Não se tratava de 
identificar médicos negligentes, 
mas sim de levá-los a uma 
avaliação do seu próprio 
desempenho dentro das suas 
equipas com o objetivo de 
o melhorar. 
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objetivo de o melhorar. E instituir uma comissão para rea-
lizar essa tarefa no seu lugar faria com que se demitissem 
dessa função. 
Muito me congratularia por ver os médicos e os organis-
mos profissionais a assumir uma posição de liderança no 
movimento para a qualidade! Que não se pense que o pro-
blema se passa apenas a nível da gestão, dos cuidados de 
enfermagem, dos serviços administrativos. Há que des-
pertar o interesse dos médicos, há que fazer com que to-
dos estes assuntos sejam relevantes para eles. Foi por isso 
que defendemos este envolvimento dos médicos perante 
os estabelecimentos de ensino superior do Reino Unido e 
o promovemos enquanto veículo de formação contínua. 
Aliás, até conseguimos que esse envolvimento conduzis-
se à concessão de um crédito para efeitos de revalidação 
da carteira profissional. 
As regras do General Medical Council, o órgão regulador 
das profissões médicas no Reino Unido, estipulam que, 
entre outros critérios, os médicos deverão demonstrar 
que participam ativamente na avaliação do seu próprio 
desempenho, em conjunto com os colegas da sua equipa. 
Somos talvez um dos poucos países onde tal se encontra 

consagrado nas disposições regulamentares. Um médico 
não é admitido no registo oficial se não respeitar esta re-
gra. Levou muito tempo a chegar a esta fase. Tornou-se 
obrigatório no Livro Branco em 1989, foi colocado em prá-
tica para médicos que trabalham em hospitais em 1991 e, 
no domínio dos cuidados primários, em 1992.Mas levou 
muito tempo até os “royal colleges”, os institutos supe-
riores dedicados à formação na especialidade, integrarem 
estas matérias nos respetivos programas curriculares. 
Dez anos depois de tudo se ter tornado obrigatório no Ser-
viço Nacional de Saúde, eu fui com uma colega, com quem 
trabalhava em investigação, entrevistar os conselhos di-
retivos de 15 “royal colleges” ingleses, pedi-lhes que nos 
mostrassem onde estas matérias constavam no respetivo 
programa curricular nas diferentes especializações, onde 
elas são lecionadas no programa de formação, e quais as 
perguntas sobre esses temas presentes nas provas finais 
dos cursos de especialização. De todos os entrevistados, 
apenas uma instituição estava em condições de satisfazer 
o nosso pedido. Esse é um dos principais problemas. Fazer 
chegar a mensagem. Esta resposta deveria ser suficiente.
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GH: No artigo “Profiling health-care accredita-
tion organizations: an international survey”, 
publicado no Int. Journal for Qual. In Health 
Care, fevereiro 2013, os autores fizeram uma 
declaração interessante: “The world is moving 
from soft to hard quality improvement”. O que 
aconteceu e quais as razões para esta mudança 
de paradigma?
CS: Pois, o comentário não é meu, ele surge num artigo do 
qual fui um dos autores. Na verdade, quando o colega e 
eu iniciámos tudo isto, o “movimento para a qualidade” 
guiava-se por interesses dos profissionais do setor, parti-
ra duma iniciativa privada, benevolente, de carácter inter-
no, lançada por voluntários e entusiastas. 
Atualmente é algo que já está mais ligado à chamada 
responsabilidade pública, à regulamentação do setor da 
saúde, adquirindo um carácter vinculativo, ligado a as-
petos como o financiamento, a contabilidade analítica, os 
seguros.
É isso a que me refiro quando falo das mudanças que se 
têm operado nos últimos tempos. E há que ter em conta 
o contexto em que foi escrito o comentário que figura no 
tal artigo, que se referia ao inquérito de 2010 sobre os 
programas de acreditação nacionais genéricos em maté-
ria de cuidados de saúde, indicando que, apesar de terem 
partido da vontade dos profissionais, esses programas se 
aproximariam hoje muito mais dos objetivos de regula-
mentação e governação do setor, bem como de informa-
ção ao público.

GH: Tem uma ideia do que poderá ser o futuro dos 
programas de melhoria da qualidade? Irão eles 
revestir-se de um carácter de obrigatoriedade to-
tal? Por outras palavras, que diferença vê entre 
o licenciamento das unidades hospitalares e os 
programas de melhoria da qualidade?
CS: Excelente pergunta. A esse título, distinguiria a fun-
ção regulamentar destes programas que consiste simples-
mente em criar sistemas destinados a proteger o público, 
através da definição de normas mínimas de desempenho 
e de segurança. E é esse o papel dos reguladores. Ao invés, 
a função última dos programas de melhoria da qualidade 
consiste em alcançar a excelência, é algo de dinâmico, tem 
a ver com elevar o grau de exigência das normas. O que se 
exige no plano regulamentar não passa de um ponto de 
partida. Nesse contexto, ainda há pouco o dizia, é erróneo 
e simplista pensar que, por termos disponível um progra-
ma de acreditação, possuímos um sistema de qualidade. 
Os programas de acreditação são ideais para a avaliação 
organizacional, a definição de padrões e a avaliação da 
conformidade das organizações com esses mesmos pa-
drões. Não cobrem aspetos como os sistemas internos, a 
prática clínica. 
A vossa E.R.S. é responsável em matéria de controlo da 
prática clínica, ou seja, da atividade exercida pelos médi-
cos? Não, pelos vistos a Direção-Geral da Saúde tem uma 
esfera de competências restrita. E eu perguntaria, como 
têm sido desenvolvidas em Portugal as orientações re-
lativas às boas práticas no exercício da profissão? Serão 

Ao invés, a função última dos programas de melhoria da qualidade 
consiste em alcançar a excelência, é algo de dinâmico, tem a ver 

com elevar o grau de exigência das normas. O que se exige no plano 
regulamentar não passa de um ponto de partida. Nesse contexto, ainda 

há pouco o dizia, é erróneo e simplista pensar que, por termos um 
programa de acreditação, possuímos um sistema 

de qualidade. Os programas de acreditação são ideais para a avaliação
organizacional, a definição de padrões e avaliação da conformidade das 

organizações com esses mesmos padrões. 
Não cobrem aspetos como os sistemas internos, a prática clínica. 
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robustas, suficientemente resistentes no plano científico 
contra eventuais contestações? Seguirão os princípios 
acordados? Ou será que servem apenas os interesses da 
indústria farmacêutica? E estarão apenas em causa orien-
tações clínicas unicamente relativas a abusos na prescri-
ção de medicamentos? Ou tratar-se-á também de aspetos 
como o diagnóstico precoce de dores toráxicas agudas, 
ou a reabilitação de um doente na sequência de um AVC, 
que implicam uma organização cuidadosa dos serviços de 
assistência, ou seja, que vai mais longe do que a simples 
regulamentação em torno dos produtos farmacêuticos?
O que pretendo inquirir é o seguinte: haverá em Portugal, 
um sentimento de satisfação em relação ao que se pre-
tende em matéria de “qualidade” no domínio da saúde? 
E existirão no país as entidades ou organizações dotadas 
de capacidade para instituir essa “qualidade”? Alegar que 
possuem três programas de acreditação pode parecer re-
solver o problema. Todavia, acreditar em tal coisa equiva-
leria a perder uma grande oportunidade de melhoria.

GH: Sabendo nós que tem viajado pelo mundo 
para a implementação de programas de acredi-
tação, que lições dessa sua experiência poderia 
partilhar connosco?
CS: Em relação aos programas de acreditação, o meu pon-
to de partida encontra-se na relação entre padrões de-
senvolvidos para processos que, em matéria de prática 
clínica, já possuem um elevado grau de sofisticação, no-
meadamente no que se refere à avaliação de tecnologias. 
Também são, neste âmbito, extremamente importantes 
os processos de aferição/medição, incluindo inspeções, 
vistorias, inquéritos, nomeadamente junto dos doentes.  
A grande questão é como tirar partido de todos esses pro-
cessos para fazer com que as coisas mudem.
Será que o motor da mudança é a ameaça de perder um 
contrato? Será isso uma razão legítima para rever os mé-
todos de trabalho? Será que está em causa o receio de dei-
xar de poder oferecer estágios a jovens médicos? Ou será 
que a aposta se prende com uma melhoria da reputação 
do hospital, na imagem que dele tem o público? O que mo-
tiva a adesão aos regimes de acreditação? 
Interessava-me muito saber, por exemplo, qual a relação 
que existe entre estes programas e o financiamento, é 
que, nalguns países, esses aspetos estão completamente 
separados. Que relação existe entre a acreditação e a for-
mação contínua dos profissionais de saúde? Quem possui 
competências, quem está apto para desenvolver progra-
mas de gestão da qualidade? Sistemas de informação... 
Dispõem de bases de dados fiáveis e comparáveis sobre 
o setor com cobertura territorial? Existem definições nor-
malizadas? Sistemas de codificação dos atos médicos e 
não só? 

Porque tudo isto permitiria uma útil troca de informações. 
Como disse, não estão apenas em causa os programas de 
acreditação, o esforço tem de abranger todo o sistema de 
saúde. Onde entram os consumidores nisto tudo? Onde 
entram os profissionais? Que papel desempenham as or-
dens profissionais?
Quanto à acreditação, no artigo que preparei na sequên-
cia do primeiro inquérito (Accreditation in Europe 2004) e 
igualmente após o segundo (Sustainable Healthcare Ac-
creditation: messages from Europe in 2009), defendi que 
quando os programas de acreditação fracassam não é por 
não serem competentes no plano técnico, mas porque não 
houve apoio dos decisores políticos, nem um clima de fi-
nanciamento favorável e que nada foi coordenado com 
os reguladores e, em circunstâncias semelhantes, estes 
não conseguem realmente causar grande impacto. Esse 
é o grande problema que eu vejo nos sistemas de acredi-
tação. Muito sinceramente, os elementos técnicos desses 
programas não são assim tão importantes, os laços insti-
tucionais sim. O mais importante é conseguir arrastar os 
meios políticos, os ministérios competentes, desenvolver 
uma política coerente, garantir a existência das infraes-
truturas necessárias. Enfim, é esta a resposta que lhe 
posso dar!

E eu perguntaria, como têm sido 
desenvolvidas em Portugal 
as orientações relativas às boas práticas 
no exercício da profissão? Serão robustas, 
suficientemente resistentes no plano 
científico contra eventuais contestações? 
Seguirão os princípios acordados? 
Ou será que servem apenas 
os interesses da indústria farmacêutica? 
E estarão apenas em causa orientações 
clínicas unicamente relativas a abusos 
na prescrição de medicamentos? 
Ou tratar-se-á também de aspetos 
como o diagnóstico precoce de dores 
toráxicas agudas, ou a reabilitação 
de um doente na sequência de um AVC, 
que implicam uma organização cuidadosa 
dos serviços de assistência, ou seja, 
que vai mais longe do que a simples 
regulamentação em torno 
dos produtos farmacêuticos?
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ENQUADRAMENTO

A investigação científica constitui um meio fun-
damental para o progresso da ciência, concreta-

mente para a evolução do saber médico, para o acesso a 
fármacos inovadores e dispositivos médicos, contudo, 
passou por muitas vicissitudes no decurso do tempo.

 O desrespeito contínuo e reiterado pelos Direitos Hu-
manos, supostamente, em prol do conhecimento científi-
co, designadamente durante a II Guerra Mundial, levaram 
ao despertar da sociedade para uma realidade até então 
camuflada por este objetivo. 

Os atentados historicamente conhecidos contra a dig-
nidade do ser humano exaltaram a necessidade de cria-
ção de princípios éticos e jurídicos que salvaguardassem 
os sujeitos que participavam em atos de investigação com 
experimentação em seres humanos e conduziram à cria-
ção de diversos Normativos e Declarações Internacionais 
que preveem princípios éticos e jurídicos na investigação 
em seres humanos.

Refletindo um grande avanço no domínio da investiga-
ção clínica e da ciência médica, com especial ressalva para 
o respeito pela autonomia e pela dignidade, a Declaração 
de Helsínquia (DH) foi considerada por muitos autores 
como a magna carta dos princípios éticos e veio, posterior-
mente, a ter uma grande influência na Diretiva 2001/20/
CE “relativa à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos Estados Membros 
respeitantes à aplicação de boas práticas clínicas na con-
dução dos ensaios clínicos de medicamentos para uso 
humano”(transposta no ordenamento jurídico português 
pela Lei 46/2004, de 19 de agosto).

Contudo, e apesar da harmonização legislativa alcan-
çada, nos últimos anos tem vindo a verificar-se na Europa 
um decréscimo acentuado do número de ensaios clínicos 
realizados, encontrando-se, no entanto, esta atividade a 
proliferar em países de mercados emergentes. Este fe-
nómeno preocupante levou a uma nova reflexão sobre o 
enquadramento regulatório dos ensaios clínicos na União 
Europeia e, na tentativa de contrariar esta tendência, foi 
aprovado o Regulamento (UE) n.º 536/2014 do Parlamen-
to Europeu e do Conselho de 16 de abril, relativo aos en-
saios clínicos de medicamentos de uso humano (revoga a 
Diretiva 2001/20/CE).

Também ao nível nacional se verificou um avanço le-
gislativo nesta matéria, com a recente publicação da Lei n.º 
21/2014, de 16 de abril, que introduz um novo regime jurídi-
co para a investigação clínica, revogando a Lei n.º 46/2004, 
de 19 de agosto (ensaios clínicos) e parcialmente o Decreto-
-Lei n.º 145/2009, de 17 de abril (dispositivos médicos).

Esta nova Lei aborda de forma transversal e num úni-
co diploma a atividade de investigação clínica, no domínio 
dos ensaios clínicos com medicamentos de uso humano e 
dos estudos clínicos com intervenção de dispositivos mé-
dicos e de produtos cosméticos e de higiene corporal. Este 
diploma tem um âmbito mais alargado do que o Regula-
mento, verificando-se mesmo, em algumas matérias uma 
sobreposição de regimes e até contradição entre o Direito 
Interno e o Regulamento.

São várias as questões que se podem levantar no atual 
enquadramento jurídico da investigação clínica, desde 
logo, no que se prende com a experimentação em ambien-
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te de emergência clínica, uma vez que é neste contexto 
que as questões ético-jurídicas e metodológicas subjacen-
tes a esta atividade se tornam mais complexas.

A atual Lei da Investigação Clínica prevê os pressu-
postos de participação num estudo clínico de maiores 
incapazes de prestar consentimento informado, contudo 
algumas questões poderão ser levantadas no sentido da 
aplicabilidade destes pressupostos legais à experimenta-
ção realizada em situações de emergência clínica. Nesta 
circunstância, para além da observância dos princípios 
gerais aplicáveis a todas as investigações, deve atender-
-se essencialmente a alguns pressupostos ou limitações 
específicos. Ressalta a necessidade de valorização do 
princípio da beneficência, impondo-se uma particular 
adequação dos riscos e benefícios inerentes e previsíveis. 
Por outro lado, verifica-se alguma dificuldade de adapta-
ção dos princípios gerais, designadamente na utilização 
de grupos de controlo com placebo e na obtenção de con-
sentimento informado. 

As dúvidas sobre a aplicabilidade deste quadro legisla-
tivo poderão colocar-se, desde logo, porque o mesmo não 
prevê de forma expressa a possibilidade de experimenta-
ção em situações de emergência, prevendo, a contrario, 
que a realização de estudos clínicos com maiores que, an-
tes do início da sua incapacidade, não tenham dado nem 
recusado o consentimento informado só é possível quan-
do a pessoa incapaz de dar o consentimento informado ti-
ver recebido informações adequadas à sua capacidade de 
compreensão sobre o estudo clínico e os respetivos riscos 
e benefícios (al. b), n.º 2, artigo 8.º).

Sendo a emergência clínica imprevisível, este pres-
suposto cumulativo fica desde logo afetado, inviabili-
zando, aparentemente, a realização da experimentação 
em emergência sobre este quadro legal. Contudo, num 
contexto de emergência, são indiscutíveis as múltiplas 
circunstâncias de necessidade de auxílio terapêutico que 
devido ao caráter urgente e inadiável da intervenção, não 
pode ser protraído ou cujo adiamento implica a perda da 
sua eficácia. 

O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA EM SITUAÇÕES DE 
EMERGÊNCIA 

O consentimento informado, sendo a emanação de 
um dos mais importantes princípios éticos, tem 

como principal função promover a liberdade de escolha e 
o respeito pela autonomia individual, garantindo o bem-
-estar e o benefício dos participantes nas investigações 
científicas e o avanço do conhecimento médico, sem vio-
lar os direitos básicos daqueles.

É considerado como a pedra angular da experimenta-
ção em seres humanos e deve ser prestado de forma livre 

e voluntária, esclarecida e preferencialmente por escrito 
(art. 24.º DH).

Contudo, apesar de esta voluntariedade ser o pilar fun-
damental das políticas que regulam a experimentação em 
seres humanos, existem situações onde o consentimento 
informado escrito se torna impossível de obter, como em 
doentes com traumatismos graves ou em estado de in-
consciência (KUTHNING e HUNDT, 2013). A participação 
de doentes considerados vulneráveis (1.61 da ICH-GCP; 
art. 17.º da DH) em investigações levanta um dilema ético 
e legal que não se coloca em relação a participantes ca-
pazes.

Quando, numa situação de emergência, o doente se 
encontra com uma incapacidade neurológica, pode não 
possuir um nível de consciência suficiente para prestar 
o seu consentimento. Numa situação de coma, incons-
ciência ou depressão do nível de consciência, poderá ser 
impossível ou dificilmente exequível a prestação de um 
esclarecimento, a compreensão e ponderação dos riscos e 
benefícios do tratamento experimental proposto e a con-
sequente obtenção do consentimento.

O consentimento obtido nestas circunstâncias, a ser 
possível, poderá mesmo ser considerado inválido. Não 
sendo assim possível pressupor a ausência de coação na 
manifestação de vontade realizada perante tal contexto 
(BERG et al., 2001).

Perante a crise do princípio da autonomia em situações 
de emergência, poderia considerar-se inaceitável a reali-
zação da investigação sobre os doentes que revelassem 
uma incapacidade física ou neurológica para a prestação 
do consentimento. Porém, não seria aceitável impedir o 
avanço do conhecimento científico nas patologias que se 
desenvolvem em cenários de emergência. A confirmação 
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patologias que se desenvolvem 
em cenários de emergência. 
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terapêutica de novos métodos clínicos irá indubitavel-
mente beneficiar os doentes que se encontram em “qua-
dros clínicos” de emergência. Mas, se o consentimento 
informado na experimentação humana serve o intuito de 
salvaguardar o respeito pela autonomia dos participantes, 
esta autonomia deveria pressupor que o sujeito tivesse 
capacidade para entender e fazer uma escolha livre (BERG 
et al., 2001).

 Quando se trata de uma investigação clínica em pes-
soas com autonomia reduzida ou totalmente incapazes 
devido ao estado crítico de saúde, “o respeito pela auto-
nomia não pode ser considerado o único ou o mais impor-
tante princípio ético. Outros princípios que expressam os 
direitos fundamentais dos sujeitos das investigações têm 
de ser considerados” (BERG et al., 2001).

Na experimentação humana a regra do consentimento 
é acompanhada de outras regras éticas e regulamenta-
ções administrativas que garantam uma maior proteção 
ao sujeito da experiência.

O consentimento informado pode ser visto não como 
uma conditio sine qua non para a realização de experiên-
cias em seres humanos, mas apenas como um dos seus 
elementos relevantes. Sendo certo que, num contexto 
de emergência, a ponderação dos riscos e avaliação dos 
potenciais benefícios pode ser determinante e “os princí-
pios éticos apontam para que a participação de um sujeito 
numa investigação nunca deva ir ao contrário do melhor 
interesse do doente” (BERG et al., 2001).

O BENEFÍCIO POTENCIAL

A possibilidade de se realizarem experiências com 
seres humanos sem a obtenção de consentimen-

to, assenta no princípio da beneficência (GOLDIM, 2000; 
Cap. II art. 18.º e 21.º da DH). “Por conseguinte, existe um 
conflito poten cial entre, por um lado, o princípio do res-
peito da pessoa humana de que decorre a regra do con-
sentimento e, por outro, [o princípio da] (…) beneficência” 
(HOTTOIS e PARIZEU, 1993).

Na experimentação em situações de emergência sem 
possibilidade de obtenção de consentimento informado, 
não são considerados sujeitos sãos e os efeitos do méto-
do experimental, sejam os riscos ou mesmo os benefícios, 
devem ser garantidamente confirmados numa base expe-
rimental sólida, metodologicamente bem planeada e pre-
viamente aprovada por comissões de ética competentes.

No intuito de proteger as pessoas que carecem de ca-
pacidade para consentir, a Convenção sobre os Direitos 
do Homem e da Biomedicina(CDHBM) prevê que apenas 
possam ser realizadas investigações com estes sujeitos se 
não existir qualquer outro método alternativo de eficácia 
comparável, e essencialmente, que estas não possam ser 
realizadas em circunstâncias que permitam a participação 
de voluntários capazes de nela consentir. Neste contexto, 
que retrata a situação da experimentação terapêutica em 
situações de emergência, os resultados da investigação 
terão de comportar um benefício mensurável para a saú-
de destes doentes.

Apesar de esta Convenção indicar pressupostos para a 
experimentação não terapêutica em pessoas incapazes, 
como o risco mínimo, numa situação de emergência este 
raciocínio não colhe, porque existe o risco inerente à pró-
pria patologia do doente nessa situação, que determina 
desde logo que apenas sejam realizadas experiências com 
fins terapêuticos. Também neste sentido se pronunciou 
o Conselho da Europa (Recomendação n.º R (90) 3), que 
determina que numa situação de emergência em que o 
doente não se encontra capaz de prestar o seu consenti-
mento, a experimentação apenas possa ser realizada se 
se destinar ao seu benefício direto.

O princípio da necessidade numa situação de urgência 
impõe uma intervenção imediata e “medicamente indis-
pensável em benefício da saúde da pessoa em causa” (art. 
17.ºDH). A questão que se poderá colocar é em que medi-
da este benefício direto resultante de um método expe-
rimental pode absorver o estado de necessidade previsto 
no artigo 8.º da CDHBM. Ora, esta necessidade está inti-
mamente ligada com a situação de emergência que requer 
uma atuação eficaz e indispensável no quadro clínico do 
doente. O método experimental justifica-se, desde logo, 
quando não existe alternativa de tratamento eficaz con-
sagrado pela leges artis.

No intuito de proteger as pessoas que 
carecem de capacidade para consentir, 
a Convenção sobre os Direitos do 
Homem e da Biomedicina(CDHBM) 
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em circunstâncias que permitam 
a participação de voluntários 
capazes de nela consentir. 
Neste contexto, que retrata a situação 
da experimentação terapêutica em 
situações de emergência, os resultados 
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Verificada a necessidade e aceitando o pressuposto 
de que a investigação de um determinado método expe-
rimental no ser humano apenas pode ser validamente 
realizada em doentes que se encontrem numa situação 
de emergência, esta intervenção tem de refletir um bene-
fício previsível para este. Nenhuma investigação deverá 
ser realizada se comportar riscos e encargos despropor-
cionais aos potenciais benefícios (art. 6.º Protocolo Adicio-
nal CDHBM).

Para a demonstração da eficácia de determinado medi-
camento ou tratamento experimental no quadro de indi-
cação terapêutica para o qual se encontra a ser desenvol-
vido (em situação de emergência), os riscos relacionados 
com a tratamento devem ser minimizados ao máximo, o 
método experimental tem de ser adequado ao quadro clí-
nico do doente, no seu melhor interesse e gerar um bene-
fício direto previsível e antecipável.

A PRESUNÇÃO DO CONSENTIMENTO

Contudo, tendo por base os princípios orientadores 
vertidos nas diferentes Recomendações Interna-

cionais para a experimentação em seres humanos, numa 
situação de emergência em que o doente se encontra in-
capaz de consentir, este consentimento deverá ser obtido 
junto do representante legal que acompanhe o doente no 
serviço de urgência.

No entanto, tratando-se de uma situação de emergên-
cia, pode o representante legal não se encontrar disponí-
vel ou o doente não se fazer acompanhar de familiares 
que o possam contatar. E em quadros clínicos em que a 
"janela terapêutica" é reduzida ou quase inexistente, o 
tempo despendido entre a obtenção do consentimento 
e a realização dos procedimentos propostos, pode tornar 
inútil a investigação ou mesmo colocar em risco a vida do 
doente, o que torna inexequível a procura deste represen-
tante para obtenção do consentimento informado.

A respeito das situações de urgência a Convenção de 
Oviedo determina que “sempre que, em virtude de uma 
situação de urgência, o consentimento apropriado não 
puder ser obtido, poder-se-á proceder imediatamente à 
intervenção medicamente indispensável em benefício da 
saúde da pessoa em causa” (art. 8.º) e “os médicos devem 
prestar os tratamentos adequados (…) que sejam imedia-
tamente necessários para salvar a vida ou evitar uma gra-
ve deterioração da saúde do [doente]. A não ser que o mé-
dico possa convencer-se de que o [doente] não quer, de 
modo nenhum, ser tratado.” (OLIVEIRA e PEREIRA, 2006). 
Esta apreciação relativamente ao estado de necessidade e 
ao animus curandi para o ato médico pode ser adequada-
mente adaptada à experimentação com cariz terapêutico 
em situações de emergência, cujo objetivo fundamental é 

a obtenção de um benefício individual para o doente dire-
cionado para o seu quadro clínico. 

Sobre situações de emergência, a Carta Europeia dos 
Direitos dos Pacientes determina que “o consentimento 
pode ser presumido e confirmado quando o paciente tiver 
recuperado as suas capacidades de discernimento” (pon-
to 3.3.1.4). Também este princípio pode ser validamente 
aplicável à experimentação terapêutica em situações de 
emergência. Encontrando-se o doente em estado grave e 
incapaz de prestar consentimento, poderá presumir-se a 
vontade hipotética de que lhe seja administrado um trata-
mento que beneficie diretamente o seu estado de saúde, 
mesmo que se trate de um método experimental.

“O consentimento presumido é importante nos casos em 
que o [doente] está inconsciente ou por outra razão incapaz 
de consentir e não está representado por um representante 
legal, sendo a intervenção urgente” (PEREIRA, 2007). 

Como referem Guilherme Oliveira e André Pereira 
(2006), o consentimento presumido é a vontade que o 
doente provavelmente manifestaria se estivesse cons-
ciente ou tivesse capacidade de discernimento. E a vonta-
de hipotética que se tenta respeitar é a vontade do doente 
e não a do representante legal, por isso não se deve con-
siderar o consentimento presumido como um intuito da 
representação.

Assentando a vontade hipotética do doente no bene-
fício que a intervenção experimental poderá traduzir no 
seu “quadro clínico”, numa situação de emergência não se 
coloca a questão de submeter um doente a uma experi-
mentação pura, ausente de qualquer mais-valia direta no 
seu estado físico e de saúde, traduzindo-se somente num 
avanço para o conhecimento científico e um benefício 
para a sociedade. Portanto, numa situação de emergên-
cia clínica apenas se poderá realizar uma experimentação 
terapêutica, com benefícios reais e diretos para o doente.

Neste contexto, apesar de o doente não se encontrar 
capaz de prestar consentimento informado devido à gravi-
dade do seu quadro clínico, é possível prever que a sua von-
tade hipotética conduziria à anuência na experimentação 
do novo tratamento e à prestação do consentimento. Nesta 
situação é possível razoavelmente supor que o titular do in-
teresse juridicamente protegido teria eficazmente consen-
tido no facto, se conhecesse as circunstâncias em que este 
é praticado (art. 39.º, n.º 2 do Código Penal).

Acresce ressalvar que, sob o ponto de vista subjetivo, a 
prática experimental deve ser levada a cabo por profissio-
nal devidamente habilitado e autorizado para o efeito, e 
“num plano estritamente objetivo, exige-se ou espera-se 
a afirmação de uma indicação terapêutica e a execução 
do tratamento segundo asleges artis” (Faria, 1999). A in-
dicação terapêutica refere-se concretamente ao benefício 
direto no quadro clínico do doente. Relativamente às leges 
artis, é certo que sendo um ato experimental não existe à 
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partida um padrão de conduta concreto pré-definido, no 
entanto existem regras generalizadamente reconhecidas 
da ciência médica que deverão ser respeitadas em todas 
as intervenções e, também, na intervenção experimental 
em emergência.

A título conclusivo, o consentimento informado que 
revela um papel fundamental como garante do respeito 
pela autonomia individual pode ser postergado numa si-
tuação de experimentação terapêutica em emergência, 
justificando-se a atuação do médico no melhor interesse 
do doente.

Aceitar-se potencialmente que a presunção do consen-
timento informado não exonera, ainda assim, o médico ou 
o responsável pela investigação da obrigação de, dentro da 
janela terapêutica, desencadear todos os esforços possíveis 
para a obtenção de consentimento junto de um represen-
tante legal ou familiar do doente. Logo que possível, o doen-
te deve ser informado acerca das intervenções realizadas e 
deve ser obtido junto deste o consentimento para ulteriores 
tratamentos no âmbito da investigação em curso.

Apesar do caminho percorrido, afigura-se ainda longo o 
percurso no avanço do método científico e na evolução le-
gislativa em matéria de investigação clínica e práticas ex-
perimentais em contexto de perigo de vida. A diversidade 
de procedimentos e métodos, as áreas médicas de investi-
gação, a especialização e os próprios contextos em que se 
realizam, determinam a complexidade da experimentação 
em seres humanos e a necessidade capital de salvaguarda 
dos direitos fundamentais dos participantes nas mesmas.  

Kant afirmava que o que diferencia o ser humano dos 
demais seres é a sua dignidade. E esta dignidade é violada 
sempre que o ser humano não é tratado como um fim em 
si mesmo, mas como um meio para atingir um fim.
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EVENTOS E MOMENTOS
A APAH MARCOU PRESENÇA EM EVENTOS NACIONAIS:

REUNIÃO DO BOARD DA EAHM
[14 de novembro, Bruxelas]
A APAH participou na Reunião do Board da EAHM, representada 
pelo Dr. Victor Herdeiro, na qual se discutiram os papéis e a intervenção 
das associações nacionais de administradores hospitalares.

MESA-REDONDA ”FINANCIAR AS TECNOLOGIAS
DE SAÚDE − GARANTIR A EQUIDADE E A 
SUSTENTABILIDADE” NO ÂMBITO DA CONFERÊNCIA 
DA APIFARMA “FINANCIAMENTO − INVESTIR
NA EQUIDADE E NA SUSTENTABILIDADE”
[19 de novembro, Lisboa, Centro Cultural de Belém]
A APAH, representada pela Dra. Marta Temido, 
esteve presente na Mesa-Redonda da Conferência da APIFARMA.

PORTUGAL TOP5'14 ‒ A EXCELÊNCIA DOS HOSPITAIS”
[9 de dezembro, Lisboa]
A APAH esteve presente, representada pelo Dr. Emanuel Barros, 
no “Portugal TOP5‘14 ‒ A excelência dos Hospitais” iniciativa 
promovida pela IASIST que, pela primeira vez em Portugal, efetuou 
a atribuição de prémios aos Hospitais do SNS que apresentam anualmente 
os melhores níveis de desempenho, a exemplo do que já faz em Espanha 
há 15 anos consecutivos.
Foram atribuídos 5 prémios, um para cada tipologia de hospitais, 
de acordo com os critérios de classificação dos Hospitais definidos 
pela Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS).
A cerimónia de atribuição de prémios teve lugar no dia 9 de dezembro 
na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa.

GRUPO PARLAMENTAR DO PCP
[15 de janeiro, Lisboa] 
No dia 15 de janeiro, a APAH, representada pela Dra. Marta Temido, 
reuniu com uma delegação do Grupo Parlamentar do PCP, integrada 
pelo secretário-geral do partido, Deputado Jerónimo de Sousa. A reunião 
foi solicitada pelo Grupo com o intuito de discutir os constrangimentos 
de funcionamento do SNS. Foram abordadas questões de organização 
e articulação da malha de serviços, tendo a enfase do debate recaído 
sobre a responsabilidade social dos serviços públicos de saúde.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, 
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
[20 de janeiro, Lisboa]
No dia 20 de janeiro, a APAH, representada pela Dra. Marta Temido, 
foi ouvida pela COFAP, no âmbito da apreciação, na especialidade, 
da Proposta de Lei n.º 265/XII/4.ª (GOV), que procede à quarta alteração 
à Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprovou as regras aplicáveis à 
assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades 
públicas. A APAH reconheceu a bondade da ratio legis, mas manifestou 
o entendimento de que a LCPA não consegue mais do que um controlo 
procedimental da execução de despesa. A APAH manifestou ainda 
a sua séria preocupação com a responsabilização dos seus associados 
pelo incumprimento da lei, nos casos de conflito com a necessidade 
de prestação de cuidados de saúde, bem assim como com o eventual 
impacto da constituição da reserva prevista no artigo 4.º-B 
da proposta de lei.

“SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 
‒ PARA UMA CONVERSAÇÃO CONSTRUTIVA”
[21 de janeiro, Lisboa]
No dia 21 de janeiro, a Secção Regional da Região Autónoma 
dos Açores da Ordem dos Enfermeiros e a Fundação para a Saúde ‒ 
SNS realizaram uma sessão destinada a promover o lançamento 
do livro SNS ‒ para uma conversação construtiva.

 A APAH esteve presente com uma comunicação da Dra. Marta Temido 
sobre o papel do hospital público português, numa sessão pré-lançamento 
que contou também com as presenças de Maria Augusta de Sousa, antiga 
Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Margarida Filipe e Anabela Santos, 
e ainda de Tiago Lopes, Presidente da Secção Regional da Ordem dos 
Enfermeiros e de Luís Mendes Cabral,  Secretário Regional da Saúde.
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EVENTOS +
…DEIXAMOS AQUI ALGUMAS SUGESTÕES DE EVENTOS FUTUROS: 

> 11.º Encontro temático de Saúde 
Ocupacional em Hospitais e outros 
Estabelecimentos de Saúde
Data: 11 de abril de 2015
Local: Hotel Riviera, Lisboa
Mais informações em: 
http://www.spmtrabalho.com/

> International Conference on Food 
Contaminants: Challenges In Chemical 
Mixtures (ICF2015) 
Data: 13 a 14 de abril de 2015 
Local: Lisboa
Mais informações em: 
http://www.icfc2015.com/

> 9.º Congresso da Sociedade 
de Acesso Vascular 
Data: 15 a 18 de abril de 2015 
Local: Barcelona
Mais informações em: 
http://www.vas2015.org/

> Encontros da Primavera Oncologia 2015
Data: 23 a 25 de abril de 2015
Local: Évora Hotel
Mais informações em: 
http://encontrosdaprimavera.com/

> Update em Medicina 2015 
Data: 30 de abril a 03 de maio de 2015 
Local: Centro de Congressos, Algarve
Mais informações em: 
http://www.updatemedicina.com/

> 13th ESMRN Congress 
Data: 14 a 16 de maio de 2015
Local: Fundação Serralves, Porto
Mais informações em: 
http://www.esmrnporto2015.com/

> 38.º Congresso Brasileiro de Administração 
Hospitalar e Gestão em Saúde 
Data: 19 a 22 de maio de 2015
Local: Expo Center Norte, São Paulo
Mais informações em: 
http://www.fbah.org.br/

> XXI Congresso Nacional 
de Medicina Interna 2015 
Data: 29 a 31 de maio de 2015
Local: Tivoli Marina, Vilamoura
Mais informações em: 
http://www.spmi.pt/21congresso/

> EULAR 2015
Data: 10 a 13 de junho de 2015
Local: Roma, Itália 
Mais informações em: 
http://www.congress.eular.org/



Sabia que…

No ano de 2014, nos Hospitais do Serviço Nacional de Saúde, realizaram-se: 

> 12.918.480 Consultas Externas 

> 880.139 Sessões de Hospital de Dia

> 824.454 Doentes saídos (Internamento)

> 651.233 Intervenções Cirúrgicas (total) das quais:

231.079 Intervenções Cirúrgicas Programadas Convencionais

318.797 Intervenções Cirúrgicas Programadas de Ambulatório

101.357 Intervenções Cirúrgicas Urgentes

> 77.032 Visitas Domiciliárias

e

> 6.168.516 Episódios de Urgência

Fonte: SICA





www.apah.pt


