
Identificação de 
constrangimentos /soluções 

internas prioritárias



Caraterização da situação actual
• No universo de hospitais presentes existe assimetria na constituição das 

ULGAs com a maioria recentemente constituídas e algumas por constituir
• Gestão acesso LIC e LEC com alguma consolidação apesar das dificuldades 

no cumprimentos do TMRG
• Gestão MCDT´s com fortes constrangimentos associados a recursos 

técnicos e humanos, sistemas de informação
• Algumas entidades possuem lideranças clinicas que assumiram a gestão 

do processo com apoio da direção clinica e das direções de serviço na 
gestão do acesso

• Unidades Hospitalares em reestruturação – fase de elaboração de 
regulamento interno.

• Solicitação  permanente de informação por parte de varias entidades 
externas



Pontos Fracos (1)
• Sistemas de Informação  

– Informação dispersa em varias aplicações
– Dificuldades de recolha, de sistematização da informação e de 

integração (SONHO – ADW)
– Prejuízo na fiabilidade dos dados por via da falta de integração

• Gestão de MCDTs
– Requisições em papel,  
– Gestão dos MCDT não sistematizada
– Dificuldade na aferição dos tempos de espera 



Pontos Fracos (2)
• Falta de RH médicos e não médicos. 
– No caso das especialidades médicas carenciadas e por 

questões de interioridade. 
– Dificuldade de atração de alguns profissionais médicos -

pagamento à hora versus pagamento à peça. Incapacidade 
de competir com o sector privado.

• Falta de autonomia
• Faltas de estrutura de gestão intermedia para apoio no 

controlo e monitorização
• Fraca capacidade instalada em algumas instituições
• Em geral GPR SNS ainda incipiente
• Escassez de formação 



Pontos Fortes 

• Aceitação e sensibilidade por parte da gestão e serviços clínicos 
e  para a matéria e para a necessidade de prossecução de 
objectivos

• Esforço para disponibilização de informação atempada 

• Adaptação das estruturas existentes (UHGIC e CTH). 

• Monitorização sistemática com realização de reuniões 
periódicas e relatórios de acompanhamento periódico



Boas Práticas
Exemplos de boas praticas:

– Criação de equipas multidisciplinares dedicadas
– Integração imagem (MCDT) nos SIH
– BIs para monitorização de indicadores de acesso
– Criação de central de marcação de agendamento
– Criação de consultas abertas
– Utilização da telemedicina 
– Controlo de utilizadores frequentes na urgência
– Redefinição de circuitos na urgência (azuis e verdes)
– Gestão de formas dinâmicas de salas de bloco operatório
– Acesso por patologia



Oportunidades
• Articulação com a UGA – ACSS
• Protocolos de referenciação
• Produção adicional – internalizar atividade
• Telemedicina
• Sistemas de Informação
• Formação dos profissionais 
• Informação dos utentes
• Contratualização interna
• Modelo de financiamento
• Liderança
• Trabalho em rede
• Aferição da procura com base em auditorias clínicas


