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Margarida França
Vice-presidente da Direção
APAH

Knowing is not enough; we must apply.
Willing is not enough; we must do.

Goethe in Crossing the Quality Chasm, IOM, 2001

Eu gosto particularmente desta pequena afirmação de Goethe, muito bem escolhida 
para abertura da edição do relatório do Instituto de Medicina Americano Crossing the 

Quality Chasm que surgiu na sequência do ainda mais famoso e referenciado To Errr Is Human, 
publicado em 1999. De facto, pode existir um devastador fosso entre o saber e o fazer e, muito 
em especial, o fazer bem!

Parece-me, portanto, legítimo perguntar se o administrador hospitalar tem sido capaz de 
vencer este desafio do conseguir executar e alcançar objetivos com ganhos efetivos para o 
sistema de saúde e a saúde dos Portugueses

Esta edição da revista apresenta uma caracterização dos administradores hospitalares, reali-
zada por inquérito de adesão voluntária, que demonstra a pluralidade de formações, bem como a 
multiplicidade da distribuição funcional deste corpo de profissionais. Este retrato não surpreen-
deu, porque conhecíamos já o seu percurso desde os anos setenta com os apelidados “meninos 
de Rennes”, sendo possível identificar o papel relevante do administrador hospitalar em algumas 
das mais emblemáticas e importantes ações na promoção da saúde e na gestão dos serviços de 
saúde das últimas décadas. Basta referir, a título de exemplo, a implementação do 1.º Plano de 
Contas Hospitalar, a definição dos sistemas de financiamento hospitalares, dos métodos e progra-
mas de contratualização e da sua aplicação ao nível regional, a definição de esquemas de organi-
zação dos hospitais e planos diretores, a introdução das modernas técnicas de gestão de materiais 
e equipamentos, a implementação de sistemas de acreditação, de indicadores, de ferramentas da 
qualidade, de métodos de definição estratégica, entre muitas outras ações e projetos. 

Temos, pois, que o administrador hospitalar tem participado nos mais diversos níveis da 
decisão e gestão, bem como na definição das políticas públicas em saúde. 

Mas em que tipo de ambientes desenvolve hoje o administrador hospitalar o seu trabalho?
 A pressão é enorme e o escrutínio mais severo, embora muitas das vezes mais dirigido ao 

controlo dos processos do que à avaliação dos resultados ou do desempenho. As condicionan-
tes são também mais rígidas e exigentes nomeadamente legais e regulamentares, fazendo 
apelo a soluções inovadoras e de grande rigor.

Esta situação não é particular a Portugal que partilha aspirações comuns de reforço das 
competências dos administradores hospitalares, da sua liberdade técnica e da sua mais eleva-
da profissionalização.

Neste sentido, esta edição da revista foca temas relacionados com o desempenho das or-
ganizações prestadoras de cuidados de saúde e da sua avaliação. A gestão tradicional com 
processos de decisão sem base científica e de baixa inumeracia não é mais suficiente e o ad-
ministrador hospitalar de hoje pode e deseja participar e contribuir para a melhoria do sistema 
de saúde − aplicando e divulgando o que de melhor se faz; contribuindo tecnicamente para a 
formulação de novos programas e projetos; estudando o desenho de novas políticas em saúde 
e, muito em especial, colocando as suas competências ao serviço das unidades de saúde. A sua 
multidisciplinariedade constitui uma força pela variedade de níveis e papéis funcionais que 
consegue abarcar e as suas competências uma garantia do “bem fazer”.

Neste mesmo sentido, a aposta desta Direção na reedição da Revista de Gestão Hospitalar 
como espelho das boas práticas, meio de disseminação do conhecimento e melhor reflexão de 
todos Nós, associados da APAH, para todos Vós, leitores e colegas, numa partilha e desenvol-
vimento profissional contínuo que a todos pode valorizar.

Bem Hajam pela adesão e participação que possam oferecer à APAH!
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O BALANCED SCORECARD 
COMO INSTRUMENTO 
DE IMPLEMENTAÇÃO DA 
CONTRATUALIZAÇÃO 
INTERNA: O CASO DOS 
SERVIÇOS CIRÚRGICOS DO CHTS

NATÁLIA MACEDO

Administradora dos Serviços Cirúrgicos 
Diretora do Serviço de Planeamento e Apoio à Gestão
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE 

INTRODUÇÃO

O Contrato Programa (CP) 2013-2015 celebrado 
entre os hospitais e a Administração Regional de 

Saúde (ARS) contempla, na cláusula 20.ª, a obrigatorieda-
de de desenvolvimento do processo de contratualização 
interna (CI) assente na metodologia Balanced Scorecard 
(BSC), adaptada à sua estrutura organizacional, com a de-
finição dos objetivos e indicadores para as respetivas uni-
dades funcionais, alinhados com os vetores estratégicos 
da instituição. O mesmo clausulado determina a neces-
sidade de definição de um calendário anual de CI e a for-
malização da CI num documento, vulgarmente designado 
como Acordo de Gestão, para posterior monitorização nos 
termos determinados no referido cronograma anual.

Atentas tais exigências, aliadas à importância do pro-
cesso de CI para o cumprimento dos objetivos institucio-
nais, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE (CHTS) 
instituiu o BSC como instrumento de implementação da 
CI com os serviços cirúrgicos, mais tarde, replicado às res-
tantes áreas médicas da instituição.

Neste artigo procuramos, essencialmente, partilhar a 
experiência do CHTS no contexto da CI baseada no BSC, 
não obstante o desenvolvimento do primeiro ano de im-
plementação desta ferramenta e do reconhecimento pela 
instituição da existência de um longo caminho a explorar, 
até o alcance da excelência no desenvolvimento da CI.

Desta feita, entendemos pertinente iniciar a presente 
exposição alertando para a importância da CI no processo 
de contratualização externa. De seguida, efetuamos um 
pequeno enquadramento teórico à metodologia BSC, in-
serida no contexto do setor da saúde, para melhor enten-
dimento da utilidade e importância da metodologia. Pos-
teriormente, apresentamos o processo de CI com os ser-
viços cirúrgicos do CHTS, nomeadamente: os documentos 
utilizados no âmbito da CI; os profissionais envolvidos no 
processo, bem como as fases da CI. Por fim, terminamos a 
exposição destacando algumas notas finais, decorrentes 
do artigo ora apresentado.

I. IMPORTÂNCIA DA CI NO PROCESSO 
DE CONTRATUALIZAÇÃO EXTERNA

A contratualização externa é um instrumento utili-
zado para afetação dos recursos financeiros disponíveis 
para o setor hospitalar, instituído entre a tutela, represen-
tada pela ARS, e os hospitais (Matos et al., 2010; Valente, 
2010), refletido no documento Contrato Programa. Este 
documento enuncia a atividade contratualizada, assim 
como, os objetivos definidos e os indicadores que per-
mitem avaliar o desempenho institucional, a diferentes 
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níveis, designadamente: acesso; qualidade; desempenho 
assistencial e económico-financeiro. 

O sucesso do cumprimento das metas e atividades con-
tratualizadas no contexto da contratualização externa, 
evidenciadas no CP, passa pela implementação do pro-
cesso de CI, com o envolvimento de todos os profissionais 
no cumprimento da missão, dos valores e da estratégia 
hospitalar. A importância atribuída à CI no cumprimento 
dos objetivos acordados em sede de CP é confirmada no 
CP 2013, designadamente na cláusula 20.ª, pelo estabele-
cimento da obrigação de desenvolvimento da CI, assente 
na metodologia BSC.

II. BREVE ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
DO BALANCED SCORECARD NO SETOR DA SAÚDE

O BSC é uma metodologia de gestão estratégica, 
desenvolvida nos Estados Unidos, por Robert Ka-

plan, da Harvard Business School, e por David Norton, do 
Instituto Nolan Norton (Sousa e Rodrigues, 2002). Basi-
camente, o BSC operacionaliza a visão e a estratégia da 
organização, definindo objetivos, indicadores, metas e 
iniciativas, enquadrados em quatro dimensões de negócio 
(Rodrigues e Sousa, 2001; Silva, 2011): 

> Financeira; 
> Clientes; 
> Processos internos; 
> Aprendizagem e desenvolvimento. 

A adoção do BSC por parte das instituições hospitala-
res surge associada a diversos fatores, particularmente: 
as fortes pressões económicas associadas ao aumento 
dos custos com a saúde; as pressões políticas de con-
tenção da despesa pública e os avanços tecnológicos, os 
quais forçaram os gestores hospitalares a implementarem 
instrumentos de gestão, amplamente desenvolvidos no 
setor privado, que propiciem o desempenho sustentável 
através de uma gestão eficiente dos recursos (Patel et al., 
2006; Quesado e Macedo, 2010). 

A metodologia do BSC, ao permitir a focalização em ob-
jetivos de desempenho de longo prazo, tem sido apreciada 
como uma abordagem que contribui para melhorar o de-
sempenho das instituições de saúde (Griffith et al., 2002), 
existindo, por isso, consenso na literatura internacional de 
que as perspetivas propostas por Kaplan e Norton são apro-
priadas para a sua aplicação no setor da saúde, embora em 
alguns casos com designações diferentes e com maior relevo 
dada à perspetiva dos utentes (Quesado e Macedo, 2011). 

Segundo os autores Walker e Dunn (2006), a utilização 
do BSC pode propiciar aos hospitais diversos benefícios, 
designadamente: 
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> O alinhamento do hospital em volta de uma estraté-
gia mais centrada no utente;

> O feedback contínuo da estratégia;
> A atribuição de responsabilidades no desempenho 

hospitalar;
> A simplificação, monitorização e avaliação da imple-

mentação dos objetivos estratégicos da entidade hospitalar; 
> O fornecimento de um mecanismo de comunicação e 

colaboração entre os profissionais.

No seguimento da implementação do BSC nas organi-
zações, Kaplan e Norton (1996) realçam a importância do 
compromisso de todos os profissionais da organização, 
em relação à definição da estratégia, dos objetivos e das 
políticas seguidas.

Importa também relevar neste enquadramento teórico 
do BSC que a implementação do BSC no setor da saúde po-
derá ser confrontada pela existência obstáculos, comuns 
aos verificados noutros setores de atividade (Carvalho et 
al., 2005), entre eles destacamos, por exemplo (Carvalho 
et al., 2005; Silva e Prochnik, 2005; Matos, 2006): 

> A colisão de interesses entre gestores hospitalares e 
os profissionais de saúde; 

> A falta de cooperação entre médicos e administradores;
> As deficiências dos sistemas de informação existen-

tes nas organizações;
> A inexperiência na definição e utilização de indica-

dores de gestão;
> A ausência da divulgação dos objetivos estratégicos 

e das medidas de desempenho; 
> O desconhecimento da importância e utilização da 

metodologia BSC.

Uma vez efetuado o enquadramento teórico do BSC no 
setor da saúde, incluindo os benefícios alcançados e even-
tuais obstáculos sentidos, passamos, de seguida, à expo-
sição do processo de CI nos serviços cirúrgicos do CHTS, 
baseado na metodologia BSC.

III. O BALANCED SCORECARD COMO INSTRUMEN-
TO DE IMPLEMENTAÇÃO DA CI: O CASO DOS SER-
VIÇOS CIRÚRGICOS DO CHTS 

3.1. Introdução

Neste ponto procuramos expor o processo de CI em 
curso no CHTS. Como já referido na introdução, o 

processo de CI implementado no hospital poderá não ser o 
idealmente desejado, existindo a perceção de que se trata 
de um processo novo, em implementação, sujeito a um pro-
cesso contínuo de melhoria de procedimentos. Com efeito, 

entendemos importante dividir o presente capítulo da se-
guinte forma: após esta breve introdução, julgamos perti-
nente apresentar sinteticamente o CHTS e os Serviços Ci-
rúrgicos, para desta forma entendermos quais os serviços 
cirúrgicos envolvidos no processo de CI aqui exposto. Pos-
teriormente, identificamos: os documentos relevantes para 
o estabelecimento da CI assente na metodologia BSC; os 
profissionais envolvidos e as fases de implementação da CI.

3.2. Breve caracterização do CHTS e dos Serviços 
Cirúrgicos

O CHTS foi criado pelo Decreto-Lei (DL) n.º 
326/2007, de 28 de setembro, com início de ativi-

dade a 1 de outubro de 2007.
As duas Unidades Hospitalares principais do CHTS são: 

o Hospital Padre Américo, situado em Penafiel, e o Novo 
Hospital de Amarante, localizado em Amarante. 

No que concerne à capacidade instalada no CHTS, pode-
mos referir, sumariamente, que é constituído por 480 camas 
no Serviço de Internamento (incluindo as camas do Berçário), 
das quais 172 pertencem aos serviços cirúrgicos, as quais re-
presentam 35% do total de camas do CHTS. No que se refere 
aos recursos humanos, o CHTS conta com 1.627 profissio-
nais, dos quais 205 pertencem aos serviços cirúrgicos.

Nos serviços cirúrgicos do CHTS incluímos: o Serviço 
de Ortopedia; o Serviço de Cirurgia Geral; o Serviço de Ci-
rurgia Plástica; o Serviço de Cirurgia Vascular; o Serviço 
de Otorrinolaringologia; o Serviço de Oftalmologia e o Ser-
viço de Urologia1.

3.3. Documentos utilizados no contexto da CI ba-
seada no BSC

No quadro que se segue sintetizamos os principais 
documentos utilizados na preparação da CI, con-

soante o enquadramento numa das seguintes fases da 
contratualização: 

> Pré-contratualização interna;
> CI;
> Pós-contratualização interna.

1 Os serviços de Ginecologia e Obstetrícia pertencem ao Departamento da Mulher 
e da Criança.
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QUADRO 1 Documentos utilizados pelo CHTS e sua importância no processo de CI baseado no BSC.

O processo de CI culmina com a assinatura do Acordo 
de Gestão, acordado entre o Presidente do Conselho de 
Administração e o Diretor do Serviço Cirúrgico. Na ilus-

A C O R D O  D E  G E S T Ã O

CAPÍTULO I: DISPOSIÇÕES GERAIS .................................................................................................................................................................
Cláusula 1.ª: Objeto .................................................................................................................................................................................................
Cláusula 2.ª: Princípios Gerais ............................................................................................................................................................................
Cláusula 3.ª: Âmbito das prestações de cuidados de saúde contratualizadas ..............................................................................
CAPÍTULO II: OBRIGAÇÕES GERAIS ...................................................................................................................................................................
Cláusula 4.ª: Obrigações do Conselho de Administração .......................................................................................................................
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Cláusula 8.ª: Avaliação da Atividade Contratualizada ..............................................................................................................................
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ANEXO II: OBJETIVOS DO SERVIÇO EVIDENCIADOS NO DASHBOARD DO BALANCED SCORECARD (ANO: 2014) ............

tração seguinte sintetizamos as cláusulas do Acordo de 
Gestão do CHTS e os documentos apensos (atividade con-
tratualizada e o Dashboard do BSC). 

ILUSTRAÇÃO 1 Acordo de Gestão do CHTS com os Serviços Cirúrgicos.

Fases da 
Contratualização

> Orientações Estratégicas do Ministério da Saúde 

e da ARS

> Missão, Visão e Objetivos Estratégicos

> Plano Estratégico 2013-2015

Documentos Utilizados

> Identificação dos objetivos estratégicos e da missão 

e visão para orientação dos gestores na determinação 

dos objetivos, na escolha dos indicadores e na 

enunciação das metas e iniciativas estratégicas.

Importância dos Documentos

Pré-contratualização
interna

> Atividade Mensal e Acumulada desenvolvida 

pelo Serviço Cirúrgico

> Acordo de Gestão

> Atividade Contratualizada

> Dashboard do BSC

> Identificação da capacidade instalada no Serviço 

Cirúrgico, para auxílio na definição dos objetivos a 

contratualizar.

>Evidência formal, no Acordo de Gestão, do processo 

de CI entre o Conselho de Administração e os Serviços 

Cirúrgicos, ao nível da atividade contratualizada e dos 

objetivos estratégicos, indicadores, metas e iniciativas 

definidos para o ano.

Contratualização 
interna 

Pós-contratualização 
interna

> Monitorização da Atividade Contratualizada

> Monitorização dos Objetivos Estratégicos

> Avaliação periódica da atividade e dos objetivos 

contratualizados, com o propósito de implementação 

e/ou ajustamento de medidas no sentido 

do cumprimento do acordado e evidenciado 

no Acordo de Gestão.
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O Anexo 1 do Acordo de Gestão estipula a atividade que 
será realizada no ano de 2014, designadamente: o n.º de 
consultas; o n.º de doentes intervencionados em cirurgia 
convencional e em ambulatório; o n.º de doentes interna-
dos, por tipo de GDH (médico ou cirúrgico) etc., apresen-
tando, inclusivamente, o desvio da atividade face ao ano 
anterior e relativamente às Orientações Estratégicas do 
Ministério da Saúde para o indicador em causa.

Por seu lado, o Dashboard do BSC evidencia:

> Os objetivos estratégicos do serviço;
> Os indicadores acordados para monitorização dos ob-

jetivos; 
> As metas acordadas para o ano de 2014;
> As iniciativas que serão implementadas para cumpri-

mento dos objetivos; 
> A fonte de recolha de dados para os valores apurados 

nos indicadores; 
> A periodicidade de monitorização do indicador;  
> O peso relativo do objetivo no conjunto dos objetivos 

estratégicos do serviço cirúrgico.
      

     

3.4. Profissionais envolvidos na CI

O cumprimento dos objetivos definidos no contexto 
da CI é possível mediante o envolvimento de to-

dos os profissionais do serviço cirúrgico, designadamen-
te: Diretor de Serviço; Enfermeiro Responsável; Médicos; 
Enfermeiros; Auxiliares da Ação Médica; Assistentes Ad-
ministrativos e restantes profissionais do serviço. Desta 
feita, no CHTS os objetivos estabelecidos foram divulga-
dos e contratualizados internamente com todos os profis-
sionais enumerados, com o compromisso de informação, 
com a periodicidade pré-definida do grau do cumprimento 
dos objetivos.

FIGURA 1 Profissionais envolvidos na Contratualização Externa e Interna.

CONTRATUALIZAÇÃO 
EXTERNA

Entre:
Hospital e ARS

CONTRATUALIZAÇÃO 
INTERNA COM O SERVIÇO

Entre:
Conselho de Administração

e Gestão Intermédia

CONTRATUALIZAÇÃO 
INTERNA NO SERVIÇO

Entre:
Gestão Intermédia; Direção 

de Serviço Médico e Enfermagem 
e Profissionais 

do Serviço/Unidade
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FIGURA 2 Fases do processo de CI baseado no BSC: o caso do CHTS.
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3.5. Fases da Implementação da CI assente no BSC

A implementação da CI baseada no BSC poderá ser per-
turbada por condicionalismos externos e internos à 

instituição. No primeiro grupo incluímos, a título de exemplo, 
a data da contratualização externa com o ARS, pois quanto 
mais tarde se realiza a contratualização externa, mais tarde 
será efetuada a CI, alinhada com os objetivos estipulados no 
CP. Por outro lado, nos constrangimentos internos existen-
tes na unidade hospitalar podemos apontar, por exemplo, 
os enumerados no ponto II deste artigo, entre os quais su-
blinhamos a ausência da divulgação dos objetivos estratégi-
cos e das medidas de desempenho e o desconhecimento da 
utilização da metodologia BSC. Apesar de tais obstáculos, é 
possível delinear as principais fases de implementação da CI 
assente no BSC, considerando a experiência vivenciada no 
CHTS, as quais sintetizamos na figura que se segue:

IV. NOTAS FINAIS

Nos termos do estipulado no CP 2013-2015, os hos-
pitais são obrigados a desenvolver o BSC, como 

instrumento de implementação da CI.
O BSC é uma metodologia de gestão estratégica, que 

operacionaliza a visão e a estratégia da organização, de-
finindo objetivos, indicadores, metas e iniciativas, enqua-
drados em quatro dimensões de negócio. Desta feita, no 
processo de CI com os serviços, assente na metodologia 
do BSC, os Conselhos de Administração contratualizam 
a atividade a desenvolver, bem como os objetivos estra-
tégicos, as suas metas e quais a iniciativas a fomentar no 
cumprimento dos objetivos. O sucesso deste processo de 
CI passa pela divulgação dos objetivos estipulados e pelo 
envolvimento de todos os profissionais no cumprimento 
da missão, valores e estratégia hospitalar.

Com a presente exposição procurámos, essencialmen-
te, partilhar com outras instituições e /ou interessados a 
experiência do CHTS na implementação da CI pela utiliza-
ção do BSC, designadamente, pela enumeração dos docu-
mentos que suportaram a sua execução e dos profissio-
nais envolvidos, bem como pela exposição das fases que 
sustentaram a implementação da CI.Contratualização

Interna

Reunião 
preliminar

à CI

Definição/
Redefinição dos 

Objetivos e Atividades 
do Serviço Cirúrgico, 

Metas e 
Iniciativas

Definição da 
Missão, Visão

e Objetivos 
Estratégicos
do Hospital

Reunião 
com todos os
profissionais

Avaliação 
dos Objetivos 
Estratégicos 
e Atividades 
Realizadas

Implementação 
das Iniciativas

CI com os
profissionais do 

Serviço Cirúrgico

Acordo 
de Gestão entre 
o CA e o Serviço 

Cirúrgico

Definição das 
Fontes de Recolha 

de Dados e da 
Periodicidade de 

Avaliação
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AVALIAÇÃO DOS CONSELHOS 
DE ADMINISTRAÇÃO 
DOS HOSPITAIS EPE

A. DIAS ALVES

Administrador Hospitalar

Este artigo resume o conteúdo da tese de doutora-
mento apresentada na Universidade de Aveiro (Al-

ves, 2011), para a qual remetemos o leitor que deseje apro-
fundar o tema e analisar a evidência científica das conclu-
sões, abundantemente sustentada em referências biblio-
gráficas. Limitações de espaço e a necessidade de garantir 
a legibilidade levaram-nos a limitar as citações no artigo.

A racionalização da atividade dos hospitais impõe-se 
quer pela sua importância económica – em 2011 

representavam cerca de 3,4% do PIB e metade da despesa 
do SNS –, quer pelo seu impacte na saúde e na qualidade 
de vida quer pelo contributo para a coesão social e para a 
produtividade global.

A gestão desempenha um papel importante na racio-
nalização do hospital, sendo porém pacífica a dificuldade 
que reveste pela complexidade da produção, necessida-
de de articulação interna e externa, existência de duas 
linhas de autoridade, elevado prestígio e poder informal 
dos profissionais vs. poder fracionado da gestão (Glouber-
man e Mintzberg, 2001a, 2001b), (Drucker1, 2002).

Num hospital público a complexidade é maior, seja pelo 
contexto em que opera – influência política e múltiplos 
stakeholders com objetivos conflituantes –, pela obrigação 
de atender todos os doentes, garantir a emergência, o en-
sino e a investigação para a saúde. Nesse contexto é re-
conhecida a dificuldade de fixar objetivos e fazê-los cum-
prir, o que compromete a prestação de contas e gera um 
ambiente que não favorece a melhoria de performance e a 

1 Drucker considerou o hospital como a forma mais complexa de organização hu-

mana.

inovação. Este quadro agrava-se pela debilidade dos siste-
mas de gestão, a dificuldade de ligar resultados a recursos 
e pela inexistência de contrato de gestão e de avaliação da 
performance.

Esta especificidade conduz a variabilidade acrescida da 
performance do hospital e a maior discricionariedade da 
gestão no hospital-empresa, a qual poderá ser tentada a 
ceder às revindicações de profissionais e políticos locais 
para incremento sistemático de recursos. Para o contra-
riar haverá que utilizar incentivos adequados, como seja 
a avaliação de gestão.

1. Melhorar o contexto da gestão hospitalar 

A formulação do hospital EPE afastou-se da solução 
do NHS (National Health Service), pois foi baseada 

em critérios formais e financeiros e com deficiências no 
controlo do contrato programa, verificando-se ausência 
de estratégia para os hospitais e de verdadeiras orien-
tações da tutela, inexistência de contrato de gestão e de 
avaliação da gestão global e dos serviços e departamen-
tos. Deixou a descoberto dois dos quatro requisitos para 
uma empresa funcionar eficazmente: mercado de traba-
lho e prestação de contas. Se é difícil uma empresa pública 
funcionar com profissionais e regras de função pública, 
é-o mais ainda se não existirem mecanismos de avalia-
ção e outros instrumentos que promovam boas práticas 
na gestão global e nos restantes níveis da gestão. Assim, 
impõe-se o reforço da regulação e do controlo, com uma 
tutela mais eficaz no recrutamento, na fixação de objeti-
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vos, no acompanhamento, na publicação de resultados e 
na avaliação da gestão. Ora para assegurar o contrato de 
gestão e a prestação de contas é necessário um modelo 
de avaliação.

A avaliação da gestão é instrumental, o seu objetivo é 
a melhoria de resultados do hospital. Para isso o contexto 
da gestão hospitalar deve ser modificado no que respeita 
ao sistema de saúde, ao funcionamento da rede e ao pró-
prio hospital.

O SNS necessita de estabilidade que só lhe poderá ser 
proporcionada por um acordo na Assembleia da República 
que defina as grandes linhas de desenvolvimento e o fi-
nanciamento correspondente em % do PIB. Necessita ain-
da de ser despartidarizado, complementando o trabalho 
da CRESAP com a responsabilização e avaliação da ges-
tão. Para aumentar a capacidade de pilotagem do sistema, 
é necessário melhorar os instrumentos de intervenção do 
Estado na saúde, isto é, a regulação e regulamentação, o 
planeamento da oferta, os mecanismos de substituição 
de mercado – financiamento, informação, sistema de qua-
lidade – e a atuação através do SNS.

No SNS e na rede de hospitais impõe-se garantir con-
dições para melhor gestão e efetiva prestação de contas, 
com consequências nos níveis nacional, regional e institu-
cional. Em nossa opinião deveria existir um órgão de ges-
tão do SNS, com mandato para 5 anos e com extensões 
de gestão nas regiões. O órgão central, bem como as suas 
extensões, exerceriam a sua ação com base em planos e 
objetivos estratégicos, visando assegurar o cumprimento 
da política definida pelo Governo, e utilizando os instru-
mentos já referidos.

Nos hospitais é necessário promover um ambiente pro-
pício à colaboração, à melhoria de resultados e à prestação 
de contas. Para o conseguir haverá que atuar através de: 
Contrato interno com os CRI (Centros de Responsabilidade 
Integrada), com objetivos e metas, metodologia de medi-
ção e avaliação previamente especificada; Organização de 
cuidados em função das necessidades dos doentes (p.ex., 
cuidados integrados na doença crónica); Retribuição as-
sociada aos objetivos do serviço e ao desempenho indi-
vidual, assegurando autonomia profissional e equipas de 
cuidados apoiadas por protocolos baseados na evidência. 
Espera-se que a melhoria da tecnoestrutura da saúde e da 
situação económico-financeira do país contribuam para a 
revalorização da qualidade no conjunto de resultados e 
para a promoção de uma visão de gestão, em detrimento 
de posição burocrático-administrativa e da centralização 
de decisão.

2. Delimitação da avaliação da gestão do hospital
 
Diversas teorias2 da governação convergem na neces-

sidade de avaliar a gestão das empresas, associando-lhe 
a publicação de informação e a atribuição de incentivos. 
Na gestão pública essa conclusão é válida, tendo-se con-
cluído que reduz a assimetria de informação e motiva os 
gestores à melhoria e à promoção das transformações 
necessárias. Aliás, o contrato de gestão está a funcionar 
nas empresas públicas portuguesas, impondo-se a sua 
aplicação nos hospitais EPE, com todas as consequências 
para os gestores mas também para facilitar a ligação en-
tre a política de saúde, a sua tradução em orientações e 
objetivos, e a sua concretização em resultados e em po-
tencial de melhoria e de sustentabilidade futura. É nossa 
convicção que avaliar os conselhos de administração dos 
hospitais EPE (CA) contribuirá para a melhoria substancial 
de resultados:

> Diretamente, na gestão de topo combatendo o opor-
tunismo e o corporativismo, impondo melhor organização 
e funcionamento do CA, maior motivação e empenho dos 
seus membros com focalização e orientação para os obje-
tivos definidos no contrato de gestão;

> Influência indireta na restante gestão, pela replica-
ção da avaliação nos níveis intermédio e operacional, o 
que, por maior motivação e pelo quadro de exigência e de 
alinhamento de objetivos, irá gerar a melhoria da organi-
zação, do funcionamento e dos resultados dos serviços;

> Pela adequação dos sistemas de gestão, da estrutura 
e capacidade do hospital, facilitando a prestação de con-
tas e promovendo melhores resultados e informação de 
qualidade;

> Pela criação de ambiente de unidade e de orientação 
para resultados, para a concretização da estratégia e para 
o cumprimento dos contratos3, das regras e dos valores 
comuns.

Tudo somado, haverá convergência no hospital para 
maior alinhamento de objetivos, maior comunicação e co-
ordenação interna, o que criará um ambiente exigente e 
de promoção de bons resultados mas também de satisfa-
ção, de desenvolvimento e de realização pessoal.

O papel de governação nas empresas, onde se inclui o 
BOD (Board of Directors), distingue-se do da gestão global, 
isto é do CEO (Chief Executive Officer) e sua equipa: i) O 
BOD dispõe dos poderes de nomear, aconselhar, avaliar e 
fixar a retribuição do CEO, de aprovar e controlar a estra-
tégia e ratificar as grandes decisões e investimentos, de 
garantir o cumprimento de objetivos, regras e valores, de 

2 Neoclássica, Agência, Direitos de Propriedade, Stakeholders, Escolha Pública.
3 Contrato programa do hospital, contratos internos com CRI, contrato de gestão. 
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servir de ligação externa, incluindo aos acionistas e de 
prestação de contas global; ii) O CEO está encarregado de 
gerir e fazer funcionar a empresa, cumprindo a estratégia 
e objetivos aprovados, dentro do enquadramento e das 
regras estabelecidas. Aos diferentes papéis corresponde 
uma avaliação diversa: no BOD através de autoavaliação 
com base no desempenho das suas atribuições; no CEO a 
avaliação está ligada aos resultados da empresa, à formu-
lação e concretização da estratégia e à forma como liderou 
e atuou.

A governação dos hospitais portugueses é diferente 
da que acabámos de descrever, pois no modelo atual, as 
funções de BOD estão diluídas entre a tutela/acionista 
(ministérios da saúde e das finanças) e, um pouco, o CA. 
Na tese especificamos o papel do acionista, a divisão de 
papéis de governação e analisamos as alternativas de 
composição do CA, em que propomos configuração favo-
recendo a gestão profissional. Este órgão também não é 
assimilável à gestão global das empresas – CEO e sua equi-
pa, o que não existe no CA –, correspondendo mais a um 
conselho de gestores, dois dos quais com funções de dire-
ção técnica. Assim, a avaliação do CA deve assemelhar-se 
à da gestão global visando a sua atuação como gestores, 
que todos são no seio do Conselho.

O sujeito da avaliação será o CA e a sua performance, 
o que se distingue da do hospital e dos restantes gestores 
e líderes. Defendemos a avaliação do CA, não de cada um 
dos seus membros, visto que:

> É um órgão colegial, responsável em conjunto pelos 
resultados e melhorias introduzidas;

> O hospital é uma empresa complexa, com gestão di-
fícil e fácil fracionamento, sendo importante aumentar a 
coesão, a cooperação e o trabalho de equipa pluridiscipli-
nar no CA;

> Não é fácil distinguir e medir a contribuição indivi-
dual neste nível de gestão e algumas decisões tomadas 
pelo conjunto não seriam certamente subscritas por cada 
membro individualmente.

Para delimitar o que avaliar começámos por especificar 
os deveres e responsabilidades do CA para depois fixar as 
áreas de desempenho: resultados alcançados; comporta-
mentos e atitudes. Estes são objeto de reduzida pondera-
ção, visto que os gestores são pessoas de elevado gabarito 
e de grande experiência. Os resultados serão aferidos numa 
perspetiva multidimensional, como é recomendado pela 
teoria e praticado nos hospitais não lucrativos dos princi-
pais países de referência. É pacífico que a gestão deve ser 
avaliada sobretudo pelos resultados, não pelas suas capa-
cidades e competências (Katz, 1974). Porém os resultados 
dos hospitais diferem dos do CA e restante gestão:

> Alguns resultados do hospital devem-se ao anterior 
CA e a ação deste vai produzir resultados no futuro. A 
avaliação considera a paternidade dos resultados, em es-
pecial no início do mandato.

> Mudanças efetivadas – cumprimento da estratégia, 
dos projetos e dos objetivos – terão impacte positivo no fu-
turo, seja pelas mudanças introduzidas que vão permitir 
melhores resultados, seja pela aprendizagem que facilita 
novas melhorias e projetos bem-sucedidos;

> A performance do CA deve aferir-se também pelo 
modo como se organizou e funcionou, como deu respos-
ta à legislação existente e como liderou – seus efeitos na 
performance dos gestores e profissionais, no clima e na 
cultura do hospital;

> Por vezes o CA encontra o hospital numa situação 
que o impede de atingir uma performance mediana – de-
corrente quer de resultados muito abaixo do esperado 
quer do clima vivido (p.ex., conflitos e greves). A baixa 
performance da gestão anterior condiciona os resultados 
a atingir pelo CA, situação considerada no modelo através 
do “caso difícil”.

Por isso, é geralmente aceite que a avaliação do CA se 
faça através de três componentes: Resultados do hospital; 
Mudanças efetuadas; Atuação concreta do Conselho. Para 
essa avaliação a medição relativa da performance, isto é, 
face a hospitais semelhantes, ganha vantagem por forne-
cer informação importante, não apenas para a avaliação 
dos CA mas também para a formulação de objetivos e me-
tas no hospital ou para projetos de benchmarking opera-
cional.  

A avaliação começa com o contrato de gestão e com 
a preparação dos documentos estratégicos e demais ele-
mentos de prestação de contas, requerendo-se: Bom re-
crutamento, garantindo-se não apenas as competências e 
capacidades mas também a complementaridade e coesão 
do CA; Mudanças de contexto descritas no ponto 1. Adota-
-se uma perspetiva de multi-instrumentação, inserindo a 
avaliação do CA num conjunto de instrumentos promoto-
res de melhoria de resultados – estratégia, incentivos, cul-
tura, comparação de resultados e benchmarking.

Quanto ao processo de avaliação, considera-se es-
sencial garantir objetividade na medição dos resultados 
(parte principal da avaliação) com alguma flexibilidade 
nas melhorias introduzidas, cingindo a análise às veri-
ficáveis, e subjetividade na atuação do CA (parte menos 
valorizada). Os “casos difíceis” serão objeto de uma abor-
dagem própria, com adaptação do modelo nas áreas em 
que se justifica. A avaliação deverá ser desenvolvida por 
um júri integrando um elemento externo ao sistema de 
saúde para além dos representantes da tutela/acionista e 
da gestão regional. 
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3. Metodologia

Para viabilizar a avaliação dos CA é necessário um 
modelo que, além de ser cientificamente sólido, re-

colha dos principais interessados um consenso pelo me-
nos razoável, para ser aceite. Dispúnhamos de uma base 
segura para a composição do modelo, obtida através de 
uma muito extensa revisão bibliográfica e da discussão 
que fomos fazendo com peritos e gestores hospitalares 
reconhecidos – para os indicadores recorremos a fontes 
internacionais consagradas. Havia que concretizar o seu 
conteúdo, nas medidas a incluir e na sua ponderação, e 

As técnicas foram precedidas da definição precisa 
das unidades de medida a utilizar para classificar a 

importância e o grau de consenso. Cada uma das técnicas 
foi cuidadosamente planeada e organizada, incluindo a 
definição do objetivo, da agenda e dos materiais de apoio, 
que foram transmitidos oportunamente aos participan-
tes. Os peritos foram cuidadosamente escolhidos de acor-
do com o que as técnicas prescrevem, tendo participado 
37 peritos assim distribuídos: gestores de hospitais EPE 
(46%); representantes da tutela (ministérios da saúde e 
das finanças, regulação, 22%); académicos que já tinham 
tomado contacto com o tema (19%); gestores de hospi-
tais classificados como privados (13%). Para reduzir a 

garantir que o processo comprovava a sua aceitabilidade 
pela importância das variáveis e pelo consenso recolhido.

Para o trabalho empírico adotámos o faseamento que 
apresentamos no diagrama seguinte. Optámos pelo en-
cadeamento de duas técnicas de consenso sobejamente 
estudadas e cientificamente consagradas: o painel Delphi 
(Dalkey e Helmer, 1963), (Rowe et al., 1991; Rowe e Wri-
ght, 1999); a Técnica de Grupo Nominal (TGN), (Delbeck et 
al., 1975), (Jones e Hunter, 1995).

assimetria de informação, disponibilizámos aos membros 
do painel um conjunto inicial de artigos e tópicos gerais 
sobre a avaliação dos CA assim como alguns elementos 
específicos a cada uma das questões apresentadas. De 
modo semelhante, os participantes nas TGN receberam 
informação sobre os resultados do painel bem como das 
Técnicas anteriores.

O painel Delphi tinha como objetivo definir a estrutura 
do modelo. Com base nos resultados do painel as TGN es-
pecificariam os indicadores em cada critério e a respetiva 
ponderação. O conjunto das áreas, critérios e indicadores 
seria usado em Modelo Multi-Atributivo de Valor.

DIAGRAMA N.º 1 Faseamento e descrição do trabalho empírico.

Conhecimento obtido no 
enquadramento teórico 

da tese

Informação detida 
por cada perito

TGN2: outros indicadores e componentes

TGN1: indicadores de resultados

Painel Delphi: estrutura do modelo

TGN3: ponderações e revisão final.

Áreas principais do modelo, critérios dentro de cada 
área. Consenso?

Revisão final do modelo. Ponderação das áreas e 
critérios de avaliação do CA.

Indicadores de resultados do hospital, sua importância 
relativa. Consenso?

Indicadores das restantes áreas de avaliação do CA. Grau 
de consenso.

Diferenças entre avaliar BOD e CEO. Necessidade de 
consenso sobre objetivos dos stakeholders principais. 
Áreas, critérios e indicadores usados.
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 O modelo de avaliação 
é composto por 3 áreas 
− resultados do hospital, 
cumprimento da estratégia, 
forma como o CA atuou 
e liderou.

4. Resultados 

A participação nas técnicas foi excelente: 97% dos 
peritos convidados respondeu integralmente às 

questões apresentadas e houve 100% de participação 
nas TGN.

No painel Delphi houve ratificação das áreas e de 12 
dos critérios inicialmente apresentados. Na primeira vol-
ta verificou-se baixa dispersão, medida pelo desvio in-
terquartis, e grande concordância, com pontuações que 
traduziam importância elevada. Na segunda volta houve 
melhoria substancial na dispersão e na concordância. Uti-
lizámos o teste de kendall para comparar a distribuição 
das respostas nas duas voltas, no que respeita ao grau de 
importância. Obtivemos um W=0,26 pelo que concluímos 
que as pontuações são significativamente diferentes – 
não encontrámos diferenças significativas na importância 
atribuída pelos diversos grupos (tutela, académicos, ges-
tores privados e do SNS). Para classificar o grau de con-
senso em cada questão, usámos a metodologia seguida 
por Likert (Faherty, 1979; Raskin, 1994) e concluímos que 
na segunda volta houve forte consenso em todas as ques-
tões. Doze das quinze questões foram muito valorizadas, 
pontuações acima de 80% de concordo e concordo forte-
mente. Um dos três restantes critérios, avaliação indivi-
dual, foi eliminado pois apresentava pouca importância e 
consenso apenas moderado – os restantes foram melho-
rados antes das TGN, com base na informação produzida 
pelo painel. 

As TGN trouxeram resultados muito animadores, sa-
lientando-se: Decisão unânime de excluir o critério inova-
ção (TGN1) e confirmação da exclusão da performance in-
dividual (TGN2); Opção clara pela medição da performance 
relativa a hospitais semelhantes (TGN1); Consenso muito 
forte em todos os indicadores, salvo num em que foi forte 
(TGN1); Consenso muito forte em 8 critérios e forte em 2 
(TGN3). 

O modelo de avaliação é composto por 3 áreas – re-
sultados do hospital, cumprimento da estratégia, forma 
como o CA atuou e liderou –, sendo as duas primeiras do-
minantes com 53% e 29%, respetivamente. Os resultados 
do hospital são organizados em balanced scorecard com 5 
critérios, com a sustentabilidade (34%) e a qualidade e 
eficácia (23%) a serem claramente maioritários. 

Para potenciar a eficácia da avaliação, o modelo será 
usado em conjunto com: incentivos; publicação de infor-
mação sobre a performance dos hospitais e dos CA; código 
de conduta de gestores (adotámos o da Comissão de Estu-
do para Avaliação dos CA dos Hospitais EPE).

5. Discussão dos resultados 

A construção do modelo de avaliação, resumido no 
diagrama n.º 2, em anexo, baseou-se em extensa 

pesquisa bibliográfica e na utilização de técnicas de con-
senso. Estas são suscetíveis de enviesamento e baseiam-
-se em opiniões de peritos e não em factos. Porém o en-
viesamento do facilitador, na forma de desenvolver as 
técnicas e influenciar os peritos, foi prevenido por grande 
rigor metodológico, seguindo escrupulosamente o que a 
teoria prescreve, e selecionando os peritos com reconhe-
cimento unânime por serem líderes de opinião, gestores e 
académicos dificilmente influenciáveis. 

O modelo é consonante com o referido na teoria sobre 
a avaliação da gestão global das empresas, o praticado em 
hospitais não lucrativos em países de referência e é coe-
rente no seu desenho, com áreas, critérios e indicadores 
que foram definidos como importantes e com elevado 
consenso. A avaliação relativa de resultados permite ex-
trair o máximo de resultados da rede de hospitais, é auto-
justificada e viável – porque baseada em metas já atingi-
das –, e permite evitar os efeitos perversos da informação 
para fins de avaliação e retribuição (p.ex., gaming). Por ou-
tro lado, o modelo trata o efeito do tempo, ponderando as 
medidas que irão aumentar/diminuir a performance futu-
ra e considerando a situação inicial, quando desvantajosa. 
O enorme consenso que suporta o modelo – elevado para 
a sua estrutura, sendo muito forte para todas as áreas e 
forte ou muito forte paras os critérios – garante-lhe vali-
dade para ser usado, após ser testado.

O modelo deverá ser acompanhado e ajustado no tempo 
para considerar as mudanças na gestão hospitalar, seja no 
seu enquadramento e responsabilidades seja na importân-
cia relativa dos problemas de performance e nas metas que 
forem sendo atingidas ou aceites como atingíveis.
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6. Conclusões 

A avaliação dos CA permitirá colher os benefícios 
nos resultados do hospital, referidos no ponto 2 

e produto de melhorias diretas na motivação e empenho, 
na organização e funcionamento do CA e, indiretas, na 
performance dos restantes gestores e serviços. Melhor 
funcionamento da tutela/acionista contribuirá para a me-
lhoria de desempenho do CA, começando em bom recru-
tamento, dando-lhe depois a informação e monitorização 
necessárias e concluindo por avaliação e recompensa – a 
difusão no SNS das boas práticas e inovações contribuirá 
também para melhores resultados globais. Os CA deverão 
obrigatoriamente replicar a avaliação nos restantes níveis 
de gestão.

Desse modo definir-se-ão os cinco requisitos para um 
contrato de ganho total entre o principal e o agente: En-

quadramento, poderes e limitações; Forma de avaliação e 
de prestação de contas; Recursos; Resultados e o seu tem-
po; Consequências, (Covey, 1989). 

Com avaliação dos CA, a informação disponível me-
lhorará, reduzindo-se a assimetria atual de informação, e 
diminuirá o risco moral e a seleção adversa da gestão. A 
utilização do modelo contribuirá para impedir que os CA 
adotem posições meramente políticas ou corporativas, o 
que é possível dada a inexistência de prestação de con-
tas, que conduzem ao aumento contínuo de recursos sem 
correspondência em resultados. Mais gestão profissional, 
acompanhada de novo papel da tutela/acionista, condu-
zirá a melhores resultados para os doentes – em saúde, 
qualidade e apropriação –, sem comprometer a sustenta-
bilidade do SNS no longo prazo.
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DIAGRAMA N.º 2 Modelo de avaliação dos CA dos hospitais EPE.

1. Sustentabilidade 
(produção, 
eficiência, 
finanças) 
18,02%

2. Qualidade e 
eficácia 12,2%

 3. Satisfação de 
doentes e acesso 9,01%

4. Desenvolvimento 
e satisfação de 
profissionais 6,36%

1. Cumprimento de 
programas e projetos 
estruturantes 8,99%

2. Melhorias na gestão 
para maior performance 
futura 11,31%

3. Melhoria da liderança 
8,7%

1. Funcionamento do CA 
8,55%

2. Contributo do CA para 
melhor SNS 9,45%

1.1. Custo operacional atual/orçamento ajustado à produção 4,69%
1.2. Custo unitário global por doente padrão/valor esperado (grupo) 3,96%
1.3. EBIDTA antes de subsídios/vendas 2,7%
1.4. Doentes saídos do internamento (SNS) / doentes contratados 2,34%
1.5. Doentes padrão por médico ETC 1,98%
1.6. Taxa de realização de CE e de CA (n.º SNS/n.º Contrato) 1,62%
1.7. VAB sem subsídios/ N.º de trabalhadores 0,72%

2.1. Mortalidade no internamento/esperado (grupo) 2,56%
2.2. % Infeções nosocomiais no internamento/esperado (grupo) 2,32%
2.3. % Cir. ambulatória no total de programada/valor médio grupo 1,83%
2.4. % Readmissão não programada ao internamento 30 dias após alta  
no mesmo GDH/esperado (grupo) 1,1%
2.5. % Operações não desmarcadas das agendadas 1,03%
2.6. % 1.ªs CE no total/valor médio do grupo 1,03%
2.7. % CE não desmarcadas das agendadas 0,98%
2.8. Protocolos clínicos e prescrição eletrónica 0,85%
2.9. Espera no SU face a padrões da TM (doentes amarelos e laranja) 0,5%.

3.0. Satisfação de doentes e acesso (indicador composto) 9,01% (*)

4.0. Desenvolvimento e satisfação de profissionais (indicador composto) 
6,36% (*)

1.1. Traduzidos em investimentos e mudanças substanciais 8,99%  (*)

2.1. Robustez e consistência do planeamento estratégico 4,3%
2.2. Melhorias na estrutura e sistemas de gestão 3,73%
2.3. Projetos de racionalização de recursos e processos 3,28%

3.1. Interna 5,22% (*)
3.2. Na relação externa 3,48% (*)

1.1. Estrutura, composição e regulamentação do CA 1,54%
1.2. Processo de funcionamento e reuniões 1,45%
1.3. Forma como o CA actuou 2,39%
1.4. Políticas e medidas tomadas para boa governação clínica 3,16%

2.1. Melhoria da informação do SNS 2,93%
2.2. Princípios do SNS e política de saúde 2,93%
2.3. Coordenação de cuidados 3,59%

1.
 R
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DO
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OS

PI
TA

L 
53

%

5. Responsabilidade 
pública e cooperação 
com o SNS 7,42%

5.0. Responsabilidade pública e cooperação com o SNS (indicador composto) 
7,42% (*)

2.
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UM
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TO
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A 
ES

TR
AT

ÉG
IA

  2
9%

3.
 FO
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A 
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DE
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U 

18
%

(*) Estes itens encontram-se detalhados e explicados no texto da tese.
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CULTURA DE SEGURANÇA DO 
DOENTE NOS HOSPITAIS
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A relação entre a qualidade e a segurança na presta-
ção de cuidados de saúde está longe de ser devi-

damente estudada. A maior parte dos autores advoga que 
a qualidade e a segurança são um continuum (VINCENT, 
2006) mostrando a relação de complementaridade que 
claramente existe entre os dois conceitos.

Também o Institute of Medicine (KOHN, 2000) refere a 
“segurança do doente como uma componente crítica da qua-
lidade”, apresentando um modelo dual que ilustra a influên-
cia do ambiente externo na melhoria da qualidade organiza-
cional. Este modelo apresenta dois domínios: o da qualidade 
(englobando a segurança, a efetividade e a centralização no 
cidadão) e o das atividades no ambiente externo às organi-
zações de saúde (englobando ações de regulação/legislação 
e incentivos vários, de que são exemplo os económicos). 
Nesta perspetiva, a melhoria da segurança do doente resulta 
da pressão externa dos mercados, imputando aos erros um 
elevado custo em termos de capacidade de realizar negó-
cios no mercado, de quota de mercado, e da sua reputação, 
em que as organizações de saúde serão obrigadas a assumir 
uma atitude perante a problemática da segurança do doente. 
Com um custo muito elevado as entidades competentes, as 
instituições e os profissionais atribuirão recursos e a devida 
atenção à melhoria da segurança do doente.

Nos últimos anos, assistimos a um grande enfoque na 
prestação de contas (accountability), o que tem motivado 

os prestadores a encontrarem mecanismos de melhoria 
dos cuidados. Nesse sentido, foram publicados vários re-
latórios, como é o caso do Patient Safety and Quality of 
Healthcare do Eurobarómetro (EUROPEAN COMMISSION, 
2010). Este relatório teve por base um inquérito realiza-
do a pedido do Diretor-Geral para a Comunicação da EU, 
sendo o TNS EUROTESTE a entidade responsável em Por-
tugal, o que decorreu entre 11 de setembro e 5 de outubro 
de 2009. Como objetivo principal, visava estudar as perce-
ções dos cidadãos dos 27 países da União Europeia sobre 
a segurança do doente e as suas atitudes face à qualidade 
dos cuidados de saúde. Em termos gerais, a investiga-
ção abrange a avaliação da perceção dos cidadãos quan-
to ao nível de dano resultante da prestação de cuidados 
hospitalares e não hospitalares, nomeadamente em que 
medida sentem que estão em risco de vivenciar eventos 
adversos específicos e em que medida são informados so-
bre as atitudes de segurança no seu próprio país e ainda 
comparativamente a outros estados membros. No âmbito 
deste estudo, 64% dos portugueses, responderam que 
existe um risco (probabilidade) de os doentes sofrerem 
dano na sequência da prestação de cuidados hospitalares. 
Por outro lado, quando questionados acerca da realidade 
vivida por eles ou por algum familiar, verifica-se que ape-
nas 13% alguma vez sofreu dano (Tabela 1). 

Qual a probabilidade de sofrer de dano em 
resultado de cuidados hospitalares?

Já alguma vez sofreu, ou algum familiar seu, eventos adversos, 
quando recebia cuidados hospitalares?

50% 26%

64% 13%

EU

PT

TABELA 1 Perceções sobre a segurança do doente (adaptado de European Commission, 2010).
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É interessante verificar que, comparando com a média das respostas dos 27 países da União Europeia no que diz respei-
to à perceção da probabilidade de sofrer dano em resultado da prestação de cuidados, Portugal se encontra bastante acima 
(mais 14%), no entanto apenas 13% de portugueses referem ter sofrido danos resultantes da prestação de cuidados a 
nível hospitalar.

Os cidadãos europeus foram também questionados acerca da probabilidade de sofrer dano, no que diz respeito à infe-
ção hospitalar, ao incorreto ou atrasado diagnóstico, aos erros de medicação, aos erros de cirurgia e aos erros relacionados 
com os dispositivos médicos ou equipamentos. Mais uma vez se verifica que a percentagem de portugueses que considera 
haver probabilidade de esse tipo de erros acontecer é bastante superior ao da média dos países europeus (Tabela 2).

Este relatório surge na sequência das recomendações 
emanadas pelo Conselho da União Europeia (RECOMEN-
DAÇÃO 2009/C) sobre a Segurança dos Pacientes, incluin-
do a prevenção e o controlo de infeções associadas aos 
cuidados de saúde, que elenca sete recomendações aos 
estados membros, “relativas a questões gerais da segu-
rança dos doentes:

1 Apoiem a instituição e o desenvolvimento de políti-
cas e programas nacionais para a segurança do doente;

2 Responsabilizem os cidadãos e os pacientes e lhes 
disponibilizem informação;

3 Apoiem o estabelecimento ou o reforço de sistemas 
de notificação e de aprendizagem não recriminatórios so-
bre eventos adversos;

4 Promovam, ao nível adequado, o ensino e a formação 
dos trabalhadores da saúde para a segurança dos pacientes;

5 Classifiquem e meçam a segurança dos pacientes a 
nível comunitário, colaborando uns com os outros e com 
a Comissão;

6 Partilhem conhecimentos, experiências e boas práti-
cas colaborando uns com os outros e com a Comissão e com 
outros organismos europeus e internacionais pertinentes;

7 Desenvolvam e promovam a investigação no domí-
nio da segurança dos pacientes.”

Estima-se que nos estados membros entre 8 e 12% 
dos doentes admitidos nos hospitais sofrem eventos 
adversos enquanto recebem cuidados de saúde (RAND, 
2008; COMISSÃO EUROPEIA, 2012), dos quais 25% são 
infeções hospitalares e os restantes estão relacionados 
com a medicação, as cirurgias, os dispositivos médicos, os 
erros de diagnóstico e com falhas na atuação após o re-
sultado de um exame de diagnóstico. Segundo o relatório 
citado, o ECDC (European Center for Disease Prevention 

TABELA 2 Perceção da probabilidade de ocorrer evento adverso (adaptado de European Commission, 2010).

Diagnóstico 
incorreto 

ou atrasado

Infeção
 hospitalar

Erros de 
medicação

Erros na
cirurgia

Erros nos 
dispositivos médicos 

ou equipamentos

59% 39%46%49%58%

67% 57%58%62%64%

EU

PT

and Control) estima que as infeções hospitalares ocorrem 
em 5% dos doentes hospitalizados, o que corresponde a 
4,1 milhões de pessoas por ano na EU. Estima ainda que 
ocorrem 37.000 mortes por ano cuja causa é a infeção 
hospitalar (RECOMENDAÇÃO 2009/C, 2009).

No contexto organizacional, os fatores culturais nas 
práticas de gestão assumem um papel preponderante, 
constituindo em si um elemento diferenciador das organi-
zações. Assim, a cultura organizacional tem sido um tema 
abordado em variadas perspetivas (sociológicas, antro-
pológicas, psicológicas, de comportamento organizacio-
nal, etc.), umas centradas essencialmente na descrição e 
explicitação do funcionamento organizacional e outras, 
no comportamento organizacional. Esta última encara 
a “organização como tendo uma cultura, que permite a 
adaptação quer dos indivíduos à organização como um 
todo, quer da organização ao seu meio envolvente” (NE-
VES, 2000). 

As organizações estão inseridas dentro de um ambien-
te e interagem com este ambiente recebendo influências 
e influenciando-o. As pessoas que atuam nas organiza-
ções são agentes que contribuem para esse intercâmbio 
constante. Os valores das pessoas por sua vez conduzem 
à formação da cultura da organização.

O Modelo de Donabedian para medir a qualidade pode 
igualmente servir como um quadro de referência para 
a avaliação da segurança em contexto de prestação de 
cuidados de saúde. Neste modelo a estrutura (como os 
cuidados são organizados), os processos (o que fazemos) 
influenciam os resultados dos doentes (resultados alcan-
çados) (DONABEDIAN, 1988). 

Pronovost et al. (2006) adaptaram este modelo para a 
segurança do doente, adicionando um quarto elemento, 
a cultura (o contexto em que os cuidados são prestados). 
Enquanto a maioria das formas de avaliar a qualidade se 
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restringe ao nível dos processos e dos resultados, a segu-
rança envolve também a avaliação da estrutura e da cul-
tura na prestação de cuidados ao doente.

Reason (1997) considera que uma organização que te-
nha uma cultura de segurança deve conter:

> um sistema de informação de segurança que recolha, 
analise e dissemine informação resultante dos incidentes 
e near misses (incidente que não alcançou o doente), bem 
como de verificações regulares proativas;

> uma cultura de notificação onde as pessoas estão 
preparadas para notificar os erros, equívocos e violações;

> uma cultura de confiança, onde as pessoas são in-
centivadas e até mesmo recompensadas para fornecer in-
formações relacionadas com a segurança, mas que exista 
clareza entre o comportamento aceitável e o inaceitável;

> flexibilidade em termos da capacidade de reconfi-
gurar a estrutura organizacional face a um ambiente de 
trabalho dinâmico e exigente;

> vontade e competência para tirar conclusões ade-
quadas, a partir do seu sistema de segurança, e estar dis-
posta a implementar reformas, sempre que necessário.

Reason (1997) enuncia os componentes de uma cultu-
ra de segurança, como sendo uma cultura informada, de 
notificação, justa, flexível e que aprende.

Wiegmann et al. (2004), num artigo de revisão da lite-
ratura, identificaram várias definições de cultura de segu-
rança e apresentam os pontos em comum, a saber: 

1 Cultura de segurança é um conceito definido no nível 
do grupo ou da liderança, que se refere aos valores com-
partilhados entre todos os membros do grupo ou organi-
zação.

2 Cultura de segurança ocupa-se com as questões 
formais da segurança na organização e que estão intima-
mente relacionadas, mas não limitadas, aos sistemas de 
gestão e supervisão.

3 Cultura de segurança enfatiza a contribuição de to-
dos, em todos os níveis de uma organização.

4 A cultura de segurança de uma organização tem im-
pacto sobre o comportamento dos seus membros no local 
de trabalho.

5 Cultura de segurança é geralmente refletida na con-
tingência entre os sistemas de recompensa e o desempe-
nho de segurança.

6 Cultura de segurança reflete-se na vontade de uma 
organização para desenvolver e aprender com os erros, 
incidentes e acidentes.

7 Cultura de segurança é relativamente duradoura, es-
tável e resistente à mudança.

Este trabalho também identifica indicadores da cultura 
de segurança como o compromisso organizacional, o en-
volvimento da gestão, o empowerment dos profissionais, 
os sistemas de recompensa e os sistemas de notificação. 

A Cultura de Segurança é assim assumida como uma 
componente da organização que pode ser melhorada, sendo 
vista numa perspetiva dinâmica e não estática e instalada. 

A WHO (2009) adota a definição de cultura de seguran-
ça cuja fonte foi a Advisory Committee on Safety of Nucle-
ar Installations (UK. ACSNI, 1993). A cultura de segurança 
de uma organização “é o produto de valores individuais e 
de grupo, atitudes, capacidades de perceção, e modelos de 
comportamento que determinam o compromisso com a 
gestão da saúde e segurança de uma organização e o seu 
estilo e proficiência”.

Neste documento a WHO chama a atenção para o papel 
da liderança (em relação à cultura de segurança, à gestão 
e à comunicação), do trabalho em equipa (no que diz res-
peito à estrutura, à dinâmica e à supervisão), do trabalho 
individual (quanto à tomada de decisão, ao stress, à fadiga 
e à situation awareness) e do ambiente de trabalho. Todos 
estes fatores concorrem para uma segurança mais eficaz.

Segundo Pizzi et al. (2001), as organizações com cultu-
ras de segurança eficazes compartilham um compromisso 
constante com a segurança como prioridade máxima que 
atravessa a organização inteira. Os componentes princi-
pais incluem (1) o reconhecimento de que as atividades 
de uma organização têm uma natureza de alto risco e são 
propensas a erros, (2) um ambiente sem culpa onde os in-
divíduos são capazes de comunicar erros ou near misses 
sem punição, (3) uma expetativa global de colaboração 
entre todos os profissionais e níveis da organização para 
encontrar soluções para as vulnerabilidades e (4) a von-
tade da organização para alocar recursos em assuntos de 
segurança.

Esta perspetiva também é identificada num artigo de 
revisão (Sammer et al., 2010) cujas propriedades da cul-
tura de segurança estão relacionadas com a liderança, o 
trabalho em equipa, as práticas baseadas na evidência, a 
comunicação, a aprendizagem, a justiça e a centralização 
no doente.

As organizações com uma cultura positiva são caracte-
rizadas pela comunicação alicerçada na confiança mútua, 
por perceções partilhadas sobre a importância da segu-
rança e por confiança na eficácia das ações preventivas. 
Deve ser notório o compromisso da gestão com a seguran-
ça do doente, a todos os níveis da organização; bons co-
nhecimentos e compreensão da segurança do doente em 
toda a organização; uma definição clara da cultura dese-
jada; evidência visível do investimento que é feito na se-
gurança, incluindo a qualidade do ambiente de trabalho, 
equipamentos fornecidos, etc.; ser proativo de modo a que 
as atividades de melhoria contínua sejam tratadas antes 
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de surgirem acidentes; uma boa comunicação a todos os 
níveis da organização e um envolvimento significativo de 
todos, em todos os elementos da segurança.

Segundo Wachter (2010), existem alguns elementos 
que contribuem para uma cultura de segurança das orga-
nizações de saúde: liderança forte e “vencedora”, utiliza-
ção de exemplos de fora do setor da saúde como é o caso 
da aeronáutica, utilizar simuladores, formação e treino 
pós-graduado e ao longo da vida do profissional.

No documento publicado pelo NHS, Seven Steps for 
Patient Safety (UK. NPSA, 2004), são identificados alguns 
dos benefícios importantes de uma cultura de segurança:

> redução potencial na recorrência e na severidade de 
incidentes através do aumento de notificações e da apren-
dizagem organizacional;

> redução nos danos físicos e psicológicos dos doentes 
porque as pessoas estão mais conscientes dos conceitos 
de segurança do doente, e trabalham para evitar erros, e 
falam abertamente quando as coisas correm mal;

> menor número de profissionais que sofrem de an-
gústia, culpa, vergonha, perda de confiança e perda de 
moral porque ocorrem menos incidentes;

> melhoria no tempo de espera para o tratamento atra-
vés de um maior turn over de doentes. Isto acontece por-
que os doentes que sofrem um incidente, em média, têm 
um acréscimo de sete a oito dias de internamento;

> redução dos recursos necessários para a gestão de 
reclamações e queixas.

A definição de cultura de segurança foi apresentada 
pela European Society for Quality in Health Care e usa-
da no âmbito do Projeto Europeu EUNetPa, partilhada 
no projeto SimPatIE, na Classificação adotada pela DGS 
(2011) e por outros autores como Fleming (2005), Flin et 
al. (2007), Wischet e Schusterschitz (2009), Sammer et al. 
(2010), Battles e Lilford (2003) entre outros, como “mo-
delo integrado de comportamentos organizacionais e in-
dividuais, baseados em crenças e valores partilhados, que 
busca continuamente a minimização do dano causado ao 
doente resultante da prestação de cuidados de saúde”.

Esta definição de cultura de segurança acrescenta a 
outras definições encontradas na literatura a tomada de 
consciência de que a cultura de segurança contribui para 
a redução de danos ou risco para o doente. Esta ideia con-
corre para a construção de um sistema mais dinâmico das 
pessoas e das organizações.

Para construir uma cultura de segurança nas organi-
zações prestadoras de cuidados de saúde é necessário en-
corajar (European Commission, 2010):

i) o conhecimento acerca do risco associado aos cuida-
dos de saúde;

ii) a aceitação da responsabilidade da redução do risco;
iii) o desenvolvimento da estrutura, processos e resul-

tados orientados para a melhoria da Segurança do Doente;
iv) uma comunicação aberta na notificação de erros 

num ambiente não punitivo;
v) uma aprendizagem pelos erros.

Podemos afirmar que, apesar de não existir uma de-
finição consensual de cultura de segurança, as organi-
zações prestadoras de cuidados de saúde devem adotar 
uma cultura em que os profissionais têm consciência ati-
va e constante das situações que podem originar falhas. 
Deve ser uma cultura aberta e justa que estimula os pro-
fissionais a falar sobre os seus próprios erros; onde todos 
os profissionais aceitam a responsabilidade da segurança 
(dos próprios, dos colegas, dos doentes e das visitas); que 
assume a segurança acima dos objetivos financeiros ou 
operacionais; incentiva e gratifica a identificação, comu-
nicação e solução de acontecimentos de segurança; que 
promove a aprendizagem organizacional em resultado 
dos acidentes; e que providencia recursos adequados, es-
trutura e accountability para manter os sistemas de segu-
rança efetivos.

É reconhecido que uma forte e efetiva liderança é um 
fator preponderante nas organizações de saúde, onde os 
gestores devem assumir a literacia em segurança do doen-
te como uma prioridade bem como a criação de ambientes 
seguros. As organizações de alta fiabilidade, tal como as 
unidades prestadoras de cuidados, produzem resultados 
fiáveis   que não são dependentes de profissionais perfei-
tos mas de ambientes promotores de segurança (Clarke et 
al., 2007). As suas características incluem o compromis-
so da liderança com a segurança assumindo-a como uma 
responsabilidade do sistema, com uma cultura de segu-
rança que diminui a variabilidade e não se coaduna com 
�comportamentos de risco.

Somente através de uma cultura aberta e justa, onde 
todos se preocupam com a segurança do doente, será 
possível notificar e aprender com os eventos ocorridos. 
Para que tal seja possível os gestores devem perguntar-
-se (i) o que sei acerca da segurança do doente na organi-
zação onde desempenho funções de liderança?; (ii) onde 
devemos agir de forma a melhorar a segurança?; (iii) como 
sei que estamos a melhorar a segurança do doente?; (iv) 
como posso mostrar um claro compromisso com a melho-
ria da segurança?; (v) que capacidades e competências 
precisamos de possuir para a construção de uma organi-
zação segura?; (vi) como medir o sucesso alcançado?

Só gestores detentores de uma elevada literacia em se-
gurança do doente são capazes de contribuir para a cria-
ção de ambientes promotores de uma verdadeira cultura 
de segurança.
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O PERFIL DOS 
ADMINISTRADORES 
HOSPITALARES 
PORTUGUESES

MANUEL LACERDA CABRAL

Membro da direção 
da APAH

MARTA TEMIDO

Membro da direção 
da APAH

A “ORIGEM DA ESPÉCIE”

1968 Duas décadas depois do lançamento da revista 
“Hospitais Portugueses”, reconhecendo que a admi-
nistração dos hospitais deve ser “tarefa de profissio-
nais, com preparação cuidada e estatuto adequado”, o 
Decreto-Lei N.º 48 357, de 27 de abril de 1968, esta-
belece, entre as carreiras hospitalares, a de “pessoal 
superior de administração.” 

1969 A recentemente criada Escola Nacional de Saú-
de Pública e Medicina Tropical envia um grupo de jo-
vens quadros superiores do então Ministério da Saúde 
e Assistência frequentar, em França, o curso de Admi-
nistração Hospitalar. Um ano depois da partida dos 
“meninos de Rennes”, a Escola passa a lecionar, inte-
gralmente, o curso de administração hospitalar. 

1977 Num quadro legal que atribui a designação da 
maioria dos elementos do órgão de gestão à eleição 
pelo próprio grupo profissional, o Decreto Regulamen-
tar N.º 30/77, de 20 de maio, considera o administra-
dor hospitalar, provido por concurso nos termos da 
carreira, como membro nato do conselho de gerência 
e elemento do conselho geral.

1980 O Decreto-Lei n.º 101/80, de 8 de maio, reor-
ganiza a carreira de administração hospitalar, face à 

constatação de que vários aspetos conferem “aos 
hospitais e à carreira características próprias no 
conjunto dos serviços e estabelecimentos sobre os 
quais o Estado detém responsabilidades.” 

1988 A titularidade de formação específica per-
de vantagem na nomeação para a gestão de topo 
e o administrador-delegado deixa de ser recruta-
do apenas de entre os profissionais da carreira. A 
profissionalização é requisito da nomeação para 
os centros de responsabilidade e a gestão de áreas 
assistenciais acresce aos tradicionais serviços de 
apoio como campo de exercício.

2002 O novo regime jurídico da gestão hospitalar 
não traz alterações de tendência e mantém a opção 
pela nomeação dos membros executivos dos conse-
lhos de administração desvinculada da titularidade 
de formação específica. De 2005 em diante, no con-
texto da reforma dos cuidados de saúde primários, 
alguns administradores hospitalares são nomeados 
para exercício de funções em ACES.

2013 O XLIII CEAH inicia a sua formação na Escola 
Nacional de Saúde Pública.
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Quem são hoje os administradores hospitalares 
portugueses? 

Foi com o objetivo de responder a esta pergunta que a 
APAH lançou, no início deste ano, um inquérito dirigido a 
todos os diplomados do curso de especialização em admi-
nistração hospitalar (CEAH) da ENSP, independentemen-
te da sua condição de associados. 

Para o efeito, foi elaborado um inquérito on-line (18 
perguntas de resposta fechada), divulgado através da 
mailing list da APAH, bem como através do grupo do 
Linked-In, incentivando-se os participantes a divulga-
rem o inquérito pelos seus contactos, numa amostragem 
por “bola-de-neve”. O instrumento de colheita de dados, 
previamente validado por pré-teste, foi aplicado durante 
cerca duas semanas (entre 24 de fevereiro e 7 de março), 
obtendo-se 317 respostas. Destas, foram removidas 11 
(inquéritos respondidos em duplicado (5), inquéritos in-
completos (4) e inquéritos respondidos por elementos não 
diplomados pela ENSP (2)). 

A base de análise foi, portanto, constituída por 306 in-
quéritos válidos, compreendendo respostas de elementos 
diplomados em 37 CEAH (de um total elegível de 41), com 
níveis de resposta muito variáveis (desde apenas uma 
resposta do I CEAH, até 16 respostas do XXVIII CEAH), 
que, para efeitos do presente estudo, se consideraram re-
presentativas de cada curso individualmente. Não foram 
recebidas quaisquer respostas dos II, III, IV e VII CEAH.

Caracterização sociodemográfica 

Os resultados do inquérito mostram uma predominân-
cia de mulheres (62%) e uma idade média atual de 46 
anos. Do cruzamento dos parâmetros “data de nasci-
mento” e “CEAH frequentado”, resulta que a idade média 
à saída do curso é de 31 anos, com uma ligeira tendência 
para graduados mais velhos nos cinco cursos mais recen-
tes (33 anos).

Em termos de licenciatura de base, os diversos cursos 
foram agrupados em áreas de formação seguindo classifi-
cação do IEFP; face à sua expressão, a formação em Direito 
foi autonomizada das demais Ciências Sociais (ver Quadro 
II). A formação em Direito surge como a mais frequente 
(37%), seguida pela formação em Gestão (nas suas várias 
vertentes – de empresas, de recursos humanos, etc.) e 
em Economia. A área de formação que engloba as Outras 
Ciências Sociais é a quarta mais representativa, sobretudo 
devido ao peso dos licenciados em Sociologia. A área da 
Saúde é também bastante representativa, englobando 
diplomados em Medicina, Enfermagem e Farmácia, mas 
também em Análises Clínica, Radiologia ou em Psicologia. QUADRO II Formação de base dos diplomados.

Área de Formação

> Direito

> Gestão

> Economia

> Outras Ciências Sociais

> Engenharia

> Ciências Exatas

> Artes e Humanidades

> Saúde

> Enfermagem

> Ciências Farmacêuticas

> Medicina

> Outros

TOTAL

114

49

48

37

13

8

7

30

11

5

3

11

306

1
      2
1
                                 5
                                    6
                           5
             3
                                         6
                            5
                                   6
                   4
                 3
                                   6
                                                   8
                                                                                   12
                                                                          11
                                                           9
                                      6
                                                                                  12
                                                                                          13
                                                                                  12
                                                                   10
                                                                          11
                                                                                                                16
                                                                                 12
                                                                  10
                                                                           11
                                                                                 12
                                                                   10
                                                   8
                                                                                  12
                                                                                                  14
                                                                         11
                                                    8
                           5
                                                                                 12
                                                   8

QUADRO I  CEAH dos participantes no inquérito e número de respostas.
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CEAH N.º de respostas
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Além da titularidade do CEAH, 21% dos respondentes 
referiram ter formação complementar ao nível do mestra-
do e 3% ao nível do doutoramento. 

Caracterização da situação profissional

Ao nível da situação profissional atual, 71% dos in-
quiridos exerce funções como administrador hospitalar, 
a esmagadora maioria destes em hospitais EPE ou SPA. 
Este é também o local de trabalho mais frequente para 
os inquiridos em exercício de outras funções, supondo-        
-se poderem estar aqui incluídos diplomados com o CEAH 
integrados nos mapas de pessoal dos hospitais como téc-
nicos superiores ou outros. Constata-se com preocupação 
a situação de desemprego de 2% dos diplomados partici-
pantes no inquérito.

De entre os respondentes, 44% indica que o seu vín-
culo laboral é o contrato de trabalho em funções públicas, 
praticamente a mesma proporção (43%) que indica como 
vínculo o contrato Individual de trabalho sem termo. 7% 
dos inquiridos trabalha com contrato individual de traba-
lho a termo e 3% em prestação de serviços. Relativamen-
te ao horário de trabalho contratado, 26% dos inquiridos 
refere praticar o horário de 35h semanais, tendo a maioria 
um horário de 40h semanais.

No que se refere à situação face à carreira de adminis-
tração hospitalar, cerca de 36% dos inquiridos não se en-
contra integrado no quadro único. Dos que referem estar 
integrados no quadro único, quase metade ocupa lugares 
de administrador de 2.ª classe.

Como era expectável, a maioria dos participantes tra-
balha em hospitais qualquer que seja a sua natureza e 
regime jurídico (quase 72%, se aqui contabilizarmos as 
ULS). Os serviços da administração central, neles incluí-
dos DGS, ACSS e ARS, representam o segundo campo em 
que mais administradores hospitalares se encontram em 
exercício (12%). Apesar da sua baixa representatividade, 
não deixa de se constatar que há também administrado-
res hospitalares a trabalhar exclusivamente em cuidados 
de saúde primários e na indústria farmacêutica/devices, 
o que, podendo sinalizar a saturação do setor hospitalar, 
traduz também a mais-valia destes profissionais em no-
vas áreas.

 

Situação Profissional

Aposentado

Desempregado

Em exercício de funções de AH

Em exercício de outras funções

TOTAL

QUADRO III Situação face ao emprego.

3

7

218

78

306

Classes

AH de 1.ª classe (ou equiparado)

AH de 2.ª classe (ou equiparado)

AH de 3.ª classe (ou equiparado)

Não enquadrável

TOTAL

23

75

99

109

306

QUADRO IV Situação face à carreira de administração hospitalar.

Local de trabalho

QUADRO V Local de trabalho.

ACES

ACSS

ARS

DGS

Hospital EPE ou SPA

Hospital PPP

Hospital/clínica privado

Indústria Farmacêutica/Devices

Outra opção fora do setor da saúde

Outra opção no setor da saúde

ULS

NS/NR

TOTAL

9

18

14

6

187

8

11

2

12

9

13

17

306

Constata-se com
preocupação a situação 
de desemprego de 2% 
dos diplomados participantes 
no inquérito.
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Relativamente às concretas funções exercidas, os re-
sultados obtidos indicam que cerca de 13% dos respon-
dentes desempenha funções em conselhos de adminis-
tração, enquanto 31% refere desempenhar funções ao 
nível de gestão de unidades clínicas. Dos restantes, 21% 
indica ter funções ao nível de serviços de suporte, 10% 
indica ter funções de assessoria à gestão de topo e 25% 
indica ter outras funções não enquadráveis nas catego-
rias anteriores.

Os níveis de remuneração reportados indicam que 
mais de 50% dos inquiridos têm remunerações mensais 
compreendidas entre os 2.500€ e os 3.250€ ilíquidos, com 
cerca de 12% dos inquiridos a colocarem a sua remunera-
ção no patamar superior aos 3.500€ ilíquidos. Este pata-
mar encontra-se essencialmente nos hospitais EPE/SPA, 
ainda que, proporcionalmente, seja mais frequente nos 
hospitais/clínicas privadas. É o patamar mais usual em 
inquiridos que reportam exercer funções em conselhos 
de administração, ainda que não seja exclusivo de quem 
exerce estas funções.

Aos valores referidos somam-se as despesas de repre-
sentação, que cerca de 64% dos inquiridos refere receber, 
e ainda outros suplementos remuneratórios, como sejam 
o telemóvel de serviço (45% dos inquiridos) ou o automó-
vel de serviço (7% dos inquiridos). Os resultados obtidos 
em relação às remunerações vão de encontro ao anterior-
mente reportado pelos inquiridos em termos de posição 
na carreira, com 57% dos inquiridos a indicar estarem 
num grau de Administrador Hospitalar de 2.ª ou 3.ª classe 
(ou pelo menos, equiparados a tal) e apenas 8% no grau 
mais elevado.

Patamar Salarial

QUADRO VI Patamar salarial.

< 1.000,00€

= 1.000,00€ < 1.500,00€

= 1.500,00€ < 2.000,00€

= 2.000,00€ < 2.500,00€

= 2.500,00€ < 2.750,00€

= 2.750,00€ < 3.000,00€

= 3.000,00€ < 3.250,00€

= 3.250,00€ < 3.500,00€

= > 3.500,00€

NS/NR

TOTAL

8

21

12

25

55

67

33

21

38

26

306

Conclusão 

Apresentaram-se aqui os principais resultados da-
quele que se crê ter sido o primeiro inquérito destinado 
a traçar o perfil do administrador hospitalar português. 
Pretende-se que, no futuro, este tipo de instrumento pos-
sa ser objeto de aplicação periódica, de forma a recolher 
outras informações e a construir tendências; pretende-se, 
entretanto, complementar a informação recolhida com 
elementos a recolher na ENSP e ACSS. A Direção da APAH 
agradece a todos os Colegas que colaboraram no inquérito 
– sem eles, este retrato não teria sido possível; sem eles, 
não haveria retrato.

Os resultados obtidos em 
relação às remunerações 
vão de encontro ao 
anteriormente reportado 
pelos inquiridos em termos 
de posição na carreira, 
com 57% dos inquiridos 
a indicar estarem num 
grau de Administrador 
Hospitalar de 2.ª ou 3.ª classe 
(ou pelo menos, equiparados 
a tal) e apenas 8% 
no grau mais elevado.

Se é administrador hospitalar em Portugal, prova-
velmente é mulher, tem 46 anos e a sua formação 
de base é Direito. Pode ter um mestrado. Pertence 
ao quadro único, como administrador de 3.ª classe. 
Trabalha em ambiente hospitalar, pelo menos 40h 
por semana, possivelmente na gestão intermé-
dia de uma área clínica. O seu salário oscila entre 
2.500€ e 3.250€.
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João Abreu de Faria Bilhim é o atual 
Presidente da entidade independente 
Comissão de Recrutamento e Seleção 

da Administração Pública (CReSAP).
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Presidente da CReSAP

JOÃO ABREU DE FARIA BILHIM, Licenciado, Mestre e Doutor 
em Ciências Sociais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais 
e Políticas (ISCSP) da Universidade Técnica de Lisboa (atual 
Universidade de Lisboa), é o atual Presidente da entidade in-
dependente, Comissão de Recrutamento e Seleção da 
Administração Pública (CReSAP) e Professor Catedrático 
da Universidade Técnica de Lisboa.
Numa leitura atenta ao seu currículo, e para além de toda a ati-
vidade académica acima referida, destaca-se a sua formação 
complementar no Course on Management of Research and 
Development pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts 
(Estados Unidos). No que respeita à experiência profissional, 
desempenhou cargos de chefia de destaque, nomeadamente 
enquanto Presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais 
e Políticas; Diretor do Gabinete de Auditoria e Modernização 
da Justiça; Diretor de Formação e Desenvolvimento dos CTT e 
Diretor do Departamento de Comunicação do Instituto de En-

genharias de Sistemas e Computadores (INESC), entre outros.
Com conhecimento profundo na área da Administração Públi-
ca e Gestão de Recursos Humanos, João Abreu de Faria Bilhim, 
foi também um elemento ativo em diversos Projetos de Inves-
tigação e em várias publicações nacionais/internacionais,das 
quais se destacam: Gestão Estratégica de Recursos Huma-
nos (ISCSP, 2004); Ciências da Administração (Universidade 
Aberta, 2000), Comportamento Organizacional (Universidade 
Aberta, 1997) e Teoria Organizacional: estruturas e pessoas, 
6.ª edição (ISCSP, 2008).
O atual Presidente da Comissão de Recrutamento e Se-
leção da Administração Pública (CReSAP) fala-nos des-
te Organismo com um olhar atento aos tempos atuais e às 
necessidades de melhoria, nomeadamente na intenção de 
avaliação do desempenho dos gestores públicos e no recru-
tamento das chefias intermédias.   
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Eu compreendo que quem tenha 
sido socializado, como eu, para 
uma sociedade estável, previsível, 
onde o futuro cabia entre a 
hipótese fraca e a hipótese forte, 
pense que a reforma se fez. 
Ora, a reforma não se fez. 
Ela faz-se permanentemente.

GH: É de conhecimento público que, enquanto 
Presidente da CReSAP, é defensor de uma revi-
são legislativa que proporcione a este organismo 
uma maior autonomia, nomeadamente passando 
a cobrar pelos serviços que prestam. Qual o fun-
damento para esta maior independência admi-
nistrativa e financeira?
JB: Por um lado,diz o povo na sua sabedoria: “só se valoriza 
o que se paga”, o que significa que os organismos, através 
da respetiva tutela, ao solicitarem trabalho à CReSAP po-
deriam ser mais parcimoniosos, dado que isso lhes cus-
taria algo, haveria uma contrapartida; por outro, sendo 
a CReSAP uma entidade administrativa independente, 
pode ser um pouco contranatura depender financeira-
mente de um ministério. 
O povo diz outra coisa, que “quem paga, manda”. Bem sei, 
no caso concreto, que a lei impede os membros da CReSAP 
de aceitarem ou solicitarem orientações do Governo, mas 
importa ser como a mulher de César: ser e parecer. Acres-
ce que seria uma boa forma de promover a concorrência 
e a transparência. Poder-se-ia sempre fazer benchmark 
com serviços congéneres de seleção de quadros e saber 
se os custos da CReSAP comparam bem ou mal com tais 
empresas. Isto é algo que precisa de ser fomentado for-
temente na Administração Pública. Os organismos e as 
instituições, muitas vezes, não melhoram os seus resul-
tados porque não são induzidos, “forçados” a estabelecer 
comparações. Para quem queira fugir ao “risco” da compa-
ração, a primeira coisa que diz é : “O que fazemos é único”.

GH: Enquanto conhecedor profundo da área dos 
Recursos Humanos, em que setor ou setores da 
Administração Pública entende existir maior ne-
cessidade de reestruturações ou aplicação proje-
tos de modernização? Sente que há “resistência” 
à mudança?
JB: Onde está o homem está a resistência à mudança. Isso 
é bom e protege-nos.A gestão da mudança integra um pe-
queno núcleo das apreensões dos gestores. A quantidade 
de publicações sobre o tema atinge os milhares, e os para-
digmas de análise são muito diferentes. 
Apesar do grande manancial de saber acumulado, os pro-
cessos de mudança continuam a ser difíceis de pilotar com 
eficácia. Isto porque, em meu entender, a mudança não é 
apenas um processo planeado, mas igualmente um pro-
cesso emergente. A perspetiva emergente tem concitado 
pouca atenção, e este facto contribui para desvirtuar a 
compreensão da natureza da mudança. 
Por outro lado, a reestruturação organizacional é uma 
condição de vida das organizações nas sociedades aber-
tas, globais e do risco. Hoje é a envolvente externa que 
marca o ritmo de reestruturação e mudança no interior 

das organizações. As organizações públicas não existem 
para satisfazer os seus funcionários e dirigentes. A sua 
missão é produzir e entregar um determinado serviço pú-
blico, numa certa qualidade, num determinado tempo e a 
uma certa taxa, quando for o caso. Por isso, na perspetiva 
da sua melhoria contínua, as organizações públicas nun-
ca estão totalmente em linha com a envolvente externa 
e a estratégia política que servem; as organizações têm 
necessidade de reestruturação permanente. Esta é uma 
condição de vida atual. 
Eu compreendo que quem tenha sido socializado, como 
eu, para uma sociedade estável, previsível, onde o futu-
ro cabia entre a hipótese fraca e a hipótese forte, pense 
que a reforma se fez. Ora, a reforma não se fez. Ela faz-se 
permanentemente. Assim, todas as organizações do perí-
metro público estão imersas nesta condição.

GH: Sabemos que para a nomeação dos gestores 
púbicos a lei não obriga a que os mesmos passem 
obrigatoriamente pela CReSAP, ou seja, fica ao 
critério de cada membro do Governo. No entanto, 
o Ministério da Saúde entendeu não prescindir 
do parecer da CReSAP. Como avalia esta tomada 
de posição? 
JB: Não é verdade que os gestores públicos não precisem 
de parecer não vinculativo da CReSAP. Os gestores públi-
cos, designados por resolução do Conselho de Ministros 
ou por eleição em assembleia geral de sociedades de capi-
tal público total ou parcial, todos têm de ter previamente 
um parecer não vinculativo da CReSAP; até os gestores 
das empresas municipais, se efetivamente possuem o es-
tatuto de gestor público.
Quem não está por lei obrigado são os titulares de cargos 
atípicos, que nem estão sujeitos ao estatuto do gestor 
público nem subordinados ao estatuto dos dirigentes da 
Administração. São, entre outros, os casos dos agrupa-
mentos de centros de saúde ou o administrador da uni-
versidade. Estão equiparados, meramente para efeitos de 
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vencimento, a dirigente superior de 1.º ou 2.º grau. Estes, 
efetivamente, encontram-se fora daqueles estatutos, não 
estando por isso abrangidos, nem por concurso nem pela 
avaliação prévia não vinculativa de perfil.
Todavia, a alínea i) do artigo 11.º dos Estatutos da CReSAP 
obriga esta Comissão a cooperar com entidades públicas 
de nível nacional, regional ou local em matéria de recru-
tamento e seleção na Administração Pública para cargos 
de direção superior. Ora,foi ao abrigo desse ponto que o 
Ministério da Saúde decidiu solicitar com caráter obriga-
tório o parecer. Acho que o Ministério da Saúde deu um 
testemunho de elevado valor na defesa da meritocracia e 
da transparência.

GH: Qual é, para a CReSAP, o conjunto de caracte-
rísticas essenciais que um gestor deve ter para 
obter parecer favorável à sua nomeação como 
dirigente?
JB: As competências de gestão necessárias são públicas 
e constam do n.º 3 do artigo 12.º do próprio Estatuto do 
Gestor Público aprovado pelo Decreto-lei n.º 71/2007, de 
27 de março, e alterado pelo Decreto-lei n.º 8/2012, de 18 
de janeiro. 
Assim, o perfil de gestão é composto por doze competên-
cias: liderança, colaboração, motivação, orientação estra-
tégica, orientação para os resultados, orientação para o 
cidadão e serviço público, gestão da mudança e inovação, 
sensibilidade social, experiência profissional, formação 
académica e formação profissional. O perfil comporta-
mental é composto por outras doze competências.Ambos 
os perfis se encontram no sítio eletrónico da CReSAP.

GH: Acredita que a liderança ainda é um problema 
nas estruturas da Administração Pública, nome-
adamente na Saúde? 
JB: Acho que é o principal problema em todos os setores 
públicos e também nas envolventes empresariais priva-
das. Aliás, em gestão, a liderança é o tema mais estudado 
e aquele de que menos se sabe. Se pergunta a alguém se é 
líder, a resposta que recebe é − “certamente”. Não há nin-
guém que não ache que é líder.
O líder assume riscos calculados; o não-líder refugia-se no 
quadro legal, esconde-se na burocracia e escuda-se nos 
outros e no Governo. Procura ansiosamente colocar a bola 
noutro lado, que não o dele.
Herbert Simon escreveu que gerir é decidir e decidir é op-
tar entre alternativas, assumindo o respetivo risco. Acon-
tece que o setor público, porque mais regulamentado, 
permite que emerjam certas personalidades especialistas 
a “surfar” a onda sem se comprometerem, lançando mão 
do malabarismo que o quadro legal lhes permite. São, mui-

tas vezes, ativistas do nada fazer, não marcam golos, mas 
têm a camisola sempre muito transpirada.
A CReSAP usa certos métodos destinados a distinguir o 
trigo do joio, sendo natural que por vezes se engane. Só 
não erra quem nada faz. Sou daqueles que pensam e atuam 
como se a liderança fosse uma espécie de “habitus”, na 
expressão de Bourdieu. Uma espécie de mola que dispara 
em certas condições e em resposta a determinados estí-
mulos, uma espécie de potência que se transforma em ato 
em determinadas circunstâncias, usando a linguagem de 
Aristóteles. Este “habitus” é construído individualmente 
pelas experiências de vida de cada um. Quem, por exem-
plo, exerceu a liderança enquanto estudante na direção 
de uma associação é provável que possa vir a exercê-la 
noutra situação.

GH: Defende que a CReSAP deve ter um papel 
mais ativo na avaliação dos gestores. Tanto 
quanto nos é dado saber, constitui um dos obje-
tivos da CReSAP proceder à avaliação do seu de-
sempenho no exercício dos respetivos cargos. Na 
sua opinião, e ao nível da Saúde, quais seriam as 
mais-valias para esta mudança?
JB: Como presidente da CReSAP, nem ando à procura de 
lenha para queimar a Comissão, nem ando à procura de 
mais poder. Eu, pessoalmente, já tive todo o poder que 
queria na vida. Acresce que poder, para mim,é igual a es-
tar ao serviço do interesse público. 
Ora, tendo em conta esta minha circunstância (na ex-
pressão de Gasset − “eu sou eu e a minha circunstância, e 
quem mata a minha circunstância mata o meu eu”), falar 
de avaliação dos gestores ganha um outro sentido. 
Em primeiro lugar, essa ideia da avaliação do desempenho 
é um corolário lógico do que estamos a fazer atualmente, 
diria mesmo, quase uma necessidade.
Em breve o Governo vai pedir-nos parecer relativamente a 
alguém que já foi avaliado uma primeira vez pela CReSAP. 
Fará então algum sentido repetir essa avaliação inicial, se 
houve um relatório circunstanciado para o exercício do 
cargo, escrutinando todo o seu CV quase desde o nasci-
mento? Faz algum sentido a personalidade ter de voltar a 
responder ao mesmo questionário de autoavaliação? 
Quem já tenha respondido a este questionário entende 
que não faz qualquer sentido. Esse questionário foi pen-
sado para servir de base à primeira avaliação para o exer-
cício de funções de gestor público.
Neste caso, o que fará sentido, tratando-se de função 
igual ou semelhante, será avaliar o seu desempenho du-
rante o mandato para o qual a CReSAP dera parecer de 
Adequado. Nesta avaliação deve ter-se em conta o grau 
de cumprimento dos objetivos do contrato de gestão e, por 
força disso, ser obtida informação que permita dar pare-
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cer tendo por base fundamentalmente o exercício mais 
recente, dado que o desempenho anterior a esse exercício 
já fora avaliado no parecer inicial.
Isto é tanto assim que no sítio eletrónico da CReSAP já se 
encontra um modelo de recolha de informação destinado 
a estes casos. Trata-se apenas de eleger novas variáveis 
para o inquérito de autoavaliação, baseadas agora no 
exercício do último cargo. Os anteriores já foram objeto de 
avaliação.
A CReSAP, como entidade administrativa independente, 
poderia − isto, sim, é novo − servir de instância adequada 
para ajudar os gestores públicos a alavancar a sua pro-
gressão profissional (coaching), e o Governo a dispor de 
dados, apreciações, que o habilitariam a tomar melhores 
decisões. A decisão seria sempre do profissional, por um 
lado, e do Governo, por outro. A CReSAP não funciona, 
em caso algum, como um órgão de controlo (veja-se o 
Tribunal de Contas), uma inspeção ou um departamento 
de auditoria. Trata-se apenas de uma ideia provocada por 

uma pergunta do catedrático de direito administrativo da 
Universidade Compultense de Madrid – “(…) mas, e o que 
faz a CReSAP após a designação do gestor ou a nomeação 
do dirigente superior da Administração?”

GH: No caso desta proposta ser implementada, o 
parecer da CReSAP deveria, então, passar a vin-
culativo?
JB: Acho que o parecer para os gestores públicos deve con-
tinuar não vinculativo. O Governo deve ter graus de liber-
dade para aceitar ou rejeitar fundamentadamente o pare-
cer da CReSAP. Nos termos da Constituição, o Governo é 
o máximo responsável pela Administração Pública, e não 
lhe dever ser,mesmo por lei, reduzida a sua intervenção. 
Assim, quando não concordar com o parecer, o Governo 
deve poder designar, devendo para tanto justificar esse 
seu ato. Acho que em democracia este é um excelente 
mecanismo de pesos e contrapesos. 
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Importa entender que Roma e Pavia não se fizeram num só dia! A 
introdução de uma revolução silenciosa, como esta, da introdução 

da meritocracia na Administração Pública de um país da Europa das 
oliveiras, onde a "cunha" é a lei, tem de ser gerida com pinças.

Até agora, o Governo decidiu não nomear para gestor pú-
blico nenhuma personalidade com reservas, mas não está 
impedido por lei de o fazer, e deve permanecer assim. To-
davia, no caso dos organismos atípicos o senhor Ministro 
da Saúde decidiu que o parecer seria vinculativo, e está 
no seu direito. Esta foi decisão sua, revogável a qualquer 
momento; não foi imposição legal. São coisas totalmente 
diferentes. Aliás, outro ministro pode decidir em sentido 
contrário, dentro do mesmo Governo.

GH: Em seu entender, as chefias intermédias do 
Estado deveriam também ser nomeadas por con-
curso. Nesse contexto, entende que a meritocra-
cia na Administração Pública deve ser compreen-
dida como uma forma de maior rigor e equilíbrio 
nos diferentes setores do Estado?
JB: O exercício de cargo de direção intermédia (direção de 
serviços e chefia de divisão), desde o final dos anos noven-
ta, é precedido de procedimento concursal. No entanto, o 
facto de estes procedimentos terem lugar no interior da 
Administração, não sendo conduzidos por uma entidade 
administrativa independente, pode dar a ideia de se faze-
rem por fotografia. Neste ponto, novamente cito a mulher 
de César − ser e parecer.
Assim, não me parece que deva a CReSAP assumir a res-
ponsabilidade do procedimento tal como assumiu com a 
direção superior, devendo, antes, ter um papel de supervi-
são e capacidade para acompanhar o procedimento.
Acho que, antes de a CReSAP poder assumir responsabili-
dades pela condução dos procedimentos de direção inter-
média, deveria sim assegurar, em todo o perímetro do Es-
tado − Administração Central Regional e Local –, que não 
houvesse qualquer exceção relativamente aos dirigentes 
superiores. Sabemos que atualmente quer a Administra-
ção Municipal quer a Regional não se encontram abran-
gidas por esta imposição legal de procedimento concursal 
prévio à designação dos respetivos diretores regionais ou 
municipais. Importa, primeiro, terminar, em todo o perí-
metro do Estado, a direção superior para, depois, poder-
mos pensar na direção intermédia.

GH: Já analisou esta proposta conjuntamente com 
o Governo?
JB: Esta questão foi discutida em fevereiro, na audição que 
houve na Assembleia da República, participada por todos 
os grupos parlamentares, onde foi apresentado o relatório 
de atividades da CReSAP. 
Importa entender que Roma e Pavia não se fizeram num 
só dia! A introdução de uma revolução silenciosa, como 
esta, da introdução da meritocracia na Administração Pú-
blica de um país da Europa das oliveiras, onde a “cunha” é 
a lei, tem de ser gerida com pinças. Há “habitus” instalados 
que não se deixam desinstalar facilmente. Por isso, deva-
gar que eu tenho muita, muita, pressa. Tão importante 
como o que se faz será o modo como isso é feito.

GH: Sabemos que uma das suas preocupações se 
prende com o facto de esta Comissão sentir ne-
cessidade de uma maior intervenção na área da 
ética e da deontologia. Qual a reflexão da CReSAP 
sobre estas áreas? 
JB: Espero, ainda este ano, provavelmente em junho, pu-
blicar um artigo, já aceite por uma revista internacional 
indexada, que constitui uma explanação longa e exausti-
va desta questão. Como reflexão e um primeiro contributo 
para o cumprimento da obrigação estatutária da CReSAP 
contida nas alíneas f) e g) do artigo 11.º dos seus estatu-
tos, enviá-lo-ei ao Governo. O que posso para já acrescen-
tar é que considero a questão da ética do serviço público 
e do controlo da corrupção − ou, melhor, do seu respetivo 
risco − uma necessidade imperiosa de qualquer Adminis-
tração Pública na sociedade global. Por isso, o presidente 
de júri na CReSAP pede a todos os candidatos que enun-
ciem uma medida concreta de controlo da corrupção.
No final do corrente ano terão sido, pelo menos na entre-
vista, mais de mil quadros que tiveram a oportunidade de 
verificar que para o júri este era um tema relevante. Água 
mole em pedra dura, tanto bate até que fura! A batalha da 
luta contra a corrupção é longa e tem de ultrapassar o for-
malismo da publicitação, no sítio eletrónico, do plano de 
prevenção do risco de corrupção. Todavia, reconheço que 
esse já foi um passo de gigante, que se ficou a dever ao 
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meu amigo Prof Dr. Guilherme de Oliveira Martins. Aqui 
deixo o meu bem-haja, com a consciência de que muito há 
ainda por fazer. 
Até agora a CReSAP tem funcionado quase ao estilo de 
task force para resolver e apagar os fogos dos procedi-
mentos concursais, cerca de quatrocentos, e de aproxima-
damente trezentos pedidos de parecer anuais para gesto-
res públicos. Ainda não tivemos tempo de nos concentrar 
noutras áreas nobres, que temos por dever desbravar nos 
termos dos nossos estatutos. Mas vamos chegar lá − à 
carta deontológica, à carta de ética de serviço público, à 
fertilização cruzada de boas práticas de gestão, ao acon-
selhamento do Governo em área de formação, ao desen-
volvimento e remuneração de quadros, etc.
Somos apenas dez pessoas na CReSAP; temos em cada 
momento de estar focalizados no essencial não perdendo 
de vista a estratégia. Há é que planificar muito bem a es-
tratégia para chegar a algum lado com algo realizado.

GH: A mobilidade interna e a flexibilidade são 
outras duas áreas em desenvolvimento pelo Go-
verno. Na sua opinião, estas alterações levarão a 
uma maior eficácia e eficiência, nomeadamente 
na área da Saúde? 
JB: Considero que há três tipos de flexibilidade: a funcional, 
que abrange os empregados que, com formação adequa-
da, se adaptam facilmente a novas atividades; a numérica, 
que procura adaptar o número de trabalhadores ao ciclo 
produtivo, isto é, às necessidades; a financeira, que ofe-
rece sistemas de compensação, ligando o trabalho efeti-
vamente prestado ao salário. Como se vê, a mobilidade de 
trabalhadores é uma das três formas de flexibilidade.
A flexibilidade de trabalho é uma condição de vida da so-
ciedade global e de risco dos nossos dias. Trabalhar, hoje, 
é trabalhar deste modo. Reporto aqui o que disse atrás 
acerca da mudança: O nosso “habitus”, noutros termos a 
nossa mentalidade, é outro, em especial dos mais velhos, 
socializados em outro e para outro modelo de sociedade. 
Isto não significa que o ator social não possa transformar 
as condições e as estruturas sociais. As estruturas sociais 
não são imutáveis como são as leis que regem o universo. 
Estamos a falar de coisas de natureza totalmente diferen-
te. Todavia, a verdade é que, se nada for profundamente 
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GH: Em 2012 afirmou que, se no ano de 2014 não ti-
véssemos dirigentes com mérito, a culpa seria in-
teiramente sua. Atualmente qual a leitura que faz 
desta afirmação? Considera que o desempenho da 
CReSAP cumpre os objetivos a que se propôs?
JB: Continuo a dizer o mesmo, corrigindo naturalmente 
o prazo. Ao tempo julgava ser possível concluir todos os 
procedimentos concursais a 31 de dezembro de 2013. Por 
várias razões, que não vale a pena pormenorizar, só em 
dezembro do corrente ano, como é público, será possível 
esse desfecho. Assim, ajustando o ano, continuo a afirmar 
o mesmo.
Importa, porém, salientar que a CReSAP avalia o méri-
to em termos absolutos, ou seja, pensando que, a partir 
de uma escala valorativa de zero a vinte, os candidatos/
personalidades, quer no procedimento concursal quer 
na avaliação de perfil, devem ter classificação superior a 
dez valores. Não se trata, saliento, de escolher o melhor 
numa lista ordenada. Neste caso, o melhor, lançando mão 
da mesma escala, poderia ter oito valores, mas como é o 
primeiro é o nomeado ou designado.
Assim a própria estrutura e processo de funcionamento 
da CReSAP garante em si mesmo o mérito por se tratar, 
sempre, de valor absoluto. Acresce que, na prática, a CRe-
SAP é uma entidade que confere um selo de qualidade 
ao quadro que integra uma pequena lista ou possui uma 
avaliação de Adequado. Lembro que o procedimento con-
cursal, quando não tenha três candidatos com mérito ab-
soluto, é reaberto. Assim, o mérito está garantido.
Coisa bem diferente é dizer que, apesar de estar garantido 
o mérito absoluto − mais do que dez valores −, não diferen-
cia entre um candidato com onze ou dezoito valores. Essa 
diferença existe. Nas avaliações de perfil é ao Governo que 
compete fazer o recrutamento; à CReSAP compete apenas 
garantir que o candidato, pelo menos dez valores, tem. To-
davia, não garante que em Portugal não possa haver mi-
lhares de outros candidatos com melhor classificação. 
Algo idêntico ocorre nos procedimentos concursais. Aqui 
o recrutamento e a seleção competem à CReSAP; mas 
como, por lei, a Comissão está obrigada a apresentar três 
nomes por ordem alfabética, nesse conjunto de três po-
dem estar candidatos com avaliações muito díspares, que 
hipoteticamente podem ir de dez a vinte. Todavia, nunca 
se saberá o valor relativo de cada um de entre os três, com 
vista a cumprir a obrigação legal da sua apresentação por 
ordem alfabética.
Esclarecido isto, reafirmo que, em 2015, se não houver 
mérito foi por erro meu, ou seja, da equipa a que eu presi-
do e cujos erros e virtudes também assumo. Lembro que, 
até em ciência se aceita uma taxa de erro de 1 por cento.

alterado, o mais provável é que venha a acentuar-se esta 
característica, ou tendência pesada, como se diz na pros-
petiva do nosso tempo − a flexibilidade.
Salvo melhor opinião, parece estar demonstrado que a 
flexibilidade melhora a eficiência e a qualidade do servi-
ço. Um diretor de recursos humanos de uma organização, 
com picos diários ou sazonais de trabalho, como planeava 
tradicionalmente o volume de trabalho? Apontava para a 
média do pico, ou seja, no período de ponta tinha trabalha-
dores a menos e no período de cava tinha trabalhadores a 
mais. Ora este problema só se resolve com flexibilidade de 
horários e, muitas vezes, com recurso a trabalhadores a 
tempo parcial. E haverá, nos mercados de trabalho, capi-
tal humano disponível para o tempo parcial? Claro que há. 
Diversos estudos o revelam em Portugal, desde estudan-
tes que gostam de ter um part time a senhoras que, para 
disporem de mais tempo para a sua casa, preferem este 
regime. O problema que se pode ter é outro: o das garan-
tias sociais. Mas isso é outra coisa.
Pergunta se isto ocorre na saúde, e eu respondo se pare-
ce verdadeiro noutros setores, por que razão não será na 
saúde? O drama neste tipo de coisas relaciona-se com o 
“habitus” de quem foi “programado” para uma outra socie-
dade − a sociedade da estabilidade, da previsão da aver-
são ao risco, que infelizmente parece não se encontrar ao 
virar da esquina. Lamento se vos desaponto.

GH: No dia em que sair da CReSAP que imagem 
gostaria de deixar pelo trabalho que desenvol-
veu neste organismo? O que valoriza a título de 
reconhecimento do trabalho desenvolvido?
JB: Quando sair gostaria de não ter o sabor amargo de 
quem regressa à lei da cunha, de ter o brilho nos olhos de 
quem tem o sabor e o saber (estas duas palavras derivam 
do mesmo vocábulo latino) de que valeu a pena o esforço 
de colocar o mérito no mapa de Portugal. Gostaria de, com 
esta equipa que eu escolhi − presto a minha homenagem 
ao Governo que me deu inteira liberdade para a constituir 
− ser visto como aqueles que ajudaram a colocar uma pe-
dra na muralha que um dia existirá em Portugal a marcar 
o rumo da meritocracia. Temos a consciência de que não 
seremos os construtores de toda a muralha, mas temos a 
forte convicção de darmos o nosso firme contributo para 
o lançamento dos seus alicerces. Outros, depois de nós, 
terão de continuar este esforço em prol da meritocracia, 
corrigindo certamente os erros que estejam agora a ser 
cometidos.
Se isto acontecer, valeu a pena ter abandonado a presi-
dência do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 
a minha alma mater, para me dedicar a esta causa.
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RAÚL MORENO RODRIGUES
PERGUNTAS [COM] RESPOSTA

A reforma hospitalar no SNS

Licenciado em Direito, no ano de 1968, pela Universidade 
Clássica de Lisboa e Diplomado um ano mais tarde em Admi-
nistração Hospitalar – Divisão de Diretores de Hospital – pela 
École Nationale de la Santé Publique, de Rennes, em França, 
Raúl de Jesus Moreno Rodrigues é um reconhecido adminis-
trador hospitalar que durante a sua atividade profissional se 
dedicou inteiramente à gestão, planeamento, funcionamento 
e organização de diferentes setores nos hospitais. 
Da sua formação profissional destacam-se diversas e impor-
tantes atividades, nomeadamente enquanto formador e for-
mando de várias ações de formação; orientador de estágios 
de alunos do Curso de Administração Hospitalar da Escola 
Nacional de Saúde Pública; preletor, por convite, em vários 
Cursos de Administração Hospitalar passando, também, a 

Presidente em vários mandatos da Comissão de Avaliação da 
Carreira de Administração Hospitalar.
Quanto à sua experiência profissional, evidencia-se um perfil 
direcionado para as seguintes áreas de trabalho: gestão ad-
ministrativa de recursos humanos, contabilidade, aprovisiona-
mento e logística, tendo colaborado na instalação, desenvolvi-
mento ou reorganização dos respetivos setores. 
Administrador Hospitalar em diversas Instituições Hospitala-
res de onde se destaca a sua atividade no Hospital de Santo 
António (HSA), durante 30 anos, como Administrador Dele-
gado, Raúl de Jesus Moreno Rodrigues, teve um papel funda-
mental para simplificação e integração de novos processos de 
gestão, nomeadamente para uma nova reorganização, funcio-
namento e logística de vários setores e serviços hospitalares.

GH Quais as medidas considera-
das prioritárias na reforma dos 
hospitais?
RMR Antes de tentar uma resposta, 
deixo uma dupla prevenção. Primeiro, 
uma circunstância pessoal: retirado, 
por aposentação, desde 2001, com 
melhores credenciais me pronuncia-

ria sobre o tempo passado do que sobre o futuro onde 
qualquer reforma se irá projetar; mas a iniciativa não foi 
minha, e também concordo que existem algumas con-
dicionantes muito persistentes: vêm de trás e ameaçam 
sobreviver. Depois, ainda que existam boas performances 
de serviços de saúde de matriz beveridgiana ou bisma-
rkiana, não parece que a opção por um dos modelos seja 
decisiva, pelo menos no que respeita ao que se me afigura 
como prioritário fazer. Fico-me, pois, pelo art.º 64º da CR 
que tem mais conteúdo e potencialidades do que aquelas 
que dele retirámos.
Passando à questão formulada, direi − ainda que possa pa-
recer desnecessário dizê-lo! − que medidas para a reforma 
dos hospitais são, obviamente, medidas estruturais ou es-
truturantes. Além do conteúdo concreto de cada uma, têm 
características comuns: − são de implementação gradual 
ou continuada; − têm resultados  diferidos; − contendem  
com  o  imobilismo  dos  antecedentemente  instalados;    − 
são interdependentes, pelo que carecem de integração em 
planeamento estratégico consistente; − mas, mais que 

tudo, ou, se preferirmos, dito de outro modo, carecem de 
exequibilidade para não serem em si mesmas desperdício 
e não causarem outros muito maiores. E não estou a pen-
sar em efeitos orçamentais tanto como na diminuição de 
credibilidade, na frustração e desmotivação e no imobilis-
mo capturante que leva a que dos recursos disponibiliza-
dos se retirem apenas benefícios diminuídos. Não é que 
não reconheça os avanços conseguidos nas últimas déca-
das; é a convicção de que bem melhor teria sido possível e 
de que é a isso que temos direito.
Isto dito, parece lógico que prioritário deve ser criar as con-
dições de exequibilidade para a reforma, ou seja: gerar o 
consenso suprapartidário sobre as grandes linhas do SNS 
e seu financiamento em percentagem do PIB (acordo na AR 
para longo prazo, mínimo de 5 anos). Não duvido que essa 
primeiríssima prioridade comporta grande dificuldade, mas 
é também, a meu ver, a mais promissora, se for concreti-
zada. Abriria caminho para a separação da política (parti-
lhada entre  AR e Governo) e da gestão, criaria condições 
para o planeamento da saúde e para a definição estratégica 
(global e das instituições), facilitaria a despolitização dos 
cargos, permitiria maior estabilidade de rumo, reduzindo 
cedências perante grupos poderosos e viabilizaria a res-
ponsabilização aos vários níveis pela avaliação de resulta-
dos, quer das políticas quer do desempenho dos gestores.
Mas, vai atingir-se esse consenso? Parece inevitável; res-
ta saber quando e a que custos, com a certeza de que es-
tes serão tanto maiores quanto mais tardar.
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Na portaria 839-A/2009, de 31 
de julho, o valor do GDH era 
4131,37€, na portaria 163/2013 
passou a ser de 714,83€ e na 
portaria 20/2014 passou a ser 
707,75€. Se estimarmos os custos 
com o material de fixação (variável 
entre 2000€ e 4000€), os custos 
em ter no seu quadro uma equipa 
cirúrgica diferenciada (só realizável 
em alguns hospitais) e condições 
para cuidados pré e pós-operatórios, 
é um valor claramente insuficiente 
(...)

O SNS (Serviço Nacional de Saúde) adquiriu ao longo 
dos anos credibilidade e tem prestado à população 

cuidados de inegável qualidade, mesmo quando compara-
do com sistemas de outros países desenvolvidos.

É também inquestionável que haverá sempre corre-
ções e reorganizações necessárias na sua estrutura, tanto 
mais que os desafios e necessidades vão-se alterando de 
década para década.

As alterações demográficas, a incidência das diferentes 
patologias e do tipo de acidentes, bem como o progressivo 
desenvolvimento das terapêuticas médicas fazem variar a 
necessidade de umas áreas assistenciais em relação a outras.

Nos últimos anos o fator económico tem prevalecido 
em relação a todos os outros e o nascimento do setor “em-
presarial” aparece como nome sugestivo deste contexto.

A necessidade de restrições económicas tem dificultado 
a situação dos hospitais no geral e dos “hospitais empresa” 
em particular, que apesar do nome não têm a liberdade de 
cobrança de uma “empresa” dos serviços prestados.

De forma geral cada hospital está obrigado a respon-
der a uma área populacional em termos de urgência, em 
termos de consulta, em termos de tratamentos médicos 
e cirúrgicos.

Pela 'contratualização' cada Hospital responsabiliza- 
-se por prestar um determinado conjunto de cuidados de 
saúde à sua área populacional, ficando também compro-
metido com a responsabilidade económica e financeira 
associada a estes serviços.

A “urgência”, a “consulta a tempo e horas”, a “lista de 
inscritos para cirurgia”, o “vale-cirurgia” têm sido solicita-
ções sob pressão crescente, que têm sido acompanhadas 

FERNANDO SILVA

Assistente Hospitalar do Serviço de Ortopedia 
Médico Codificador e Auditor 
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa – EPE

EFEITO DAS SUCESSIVAS 
PORTARIAS NA FATURAÇÃO 
PELOS HOSPITAIS (SNS) A 
ENTIDADES PRIVADAS

por uma mediatização crescente, o que vai condicionando o 
comportamento dos utentes perante os serviços de saúde.

O presente artigo nasceu neste contexto, da progressiva 
dificuldade económica, da pressão sobre os indicadores de 
desempenho e em que paradoxalmente aparece o episódio 
de internamento descrito a seguir, faturável a uma entida-
de privada, e que, em sequência, levou à análise de três me-
ses de episódios, ocorridos no Centro Hospitalar do Tâmega 
e Sousa − EPE (CHTS-EPE), faturados a entidades privadas.

Episódio analisado: Fratura da coluna lombar submetida 
a fixação transpedicular sem artrodese (3 vértebras), agru-
pada no GDH (grupo de diagnósticos homogéneos) 758. 
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Verificou-se que neste Hospital, integrado no SNS, 
comparando os mesmos GDH nas três portarias houve uma quebra 

do valor de faturação de cerca de 56500€, por força da entrada 
em vigor da portaria 163/2013, e que haveria uma diminuição adicional 

de cerca 5900€, se considerássemos a portaria n.º 20/2014.

(A ausência de fusão ou até 3 vértebras não cai nos 
critérios definidos nos n.º 4 e 5 do artigo 9.º da portaria 
163/2013, de 24 de abril ou 20/2014, de 29 de janeiro, e 
que poderia “homogeneizar” a faturação em relação aos 
recursos despendidos.)

Na portaria 839-A/2009, de 31 de julho, o valor do 
GDH era 4131,37€, na portaria 163/2013 passou a ser de 
714,83€ e na portaria 20/2014 passou a ser 707,75€

Se estimarmos os custos com o material de fixação 
(variável entre 2000€ e 4000€), os custos em ter no seu 
quadro uma equipa cirúrgica diferenciada (só realizável 
em alguns hospitais) e condições para cuidados pré e 
pós-operatórios, é um valor claramente insuficiente e que 
acarreta necessariamente prejuízo em face dos cuidados 
que são prestados.

Dada a redução alargada dos valores entre portarias 
estudou-se com mais pormenor o impacto que poderia ter 
na faturação de episódios a entidades privadas.

Este GDH pertence à GCD (grande categoria diagnósti-
ca) 8 − “Doenças e Perturbações do Sistema Músculo-es-
quelético e Tecido Conjuntivo”, onde se agrupam situações 
decorrentes de traumatismos, com frequência faturáveis 
a entidades privadas.

Ora, se observarmos as alterações a esta categoria 
(GCD 8) nas últimas três portarias, vemos que se manti-
veram os mesmos GDH´s (à exceção da inclusão do GDH 
884 na portaria 163/2013 e 20/2014).

Contudo, entre as portarias de 2009 e 2013 existe uma 
diminuição no “peso relativo” desta categoria em cerca de 
32% e no valor global (euros) em cerca de 39%. A portaria 
n.º 20/2014 manteve os valores da diminuição anterior do 
“peso relativo” mas acentua a diminuição em valor (euros) 

em cerca de mais 1%, atingindo-se atualmente o valor 
global de 40% de redução.

Nesse sentido e de forma a passar da teoria à prática, 
procedeu-se à análise dos episódios ocorridos no CHTS- 
-EPE, faturados a entidades privadas, nos meses de maio, 
junho e julho de 2013.

Verificou-se que neste Hospital, integrado no SNS, 
comparando os mesmos GDH nas três portarias houve 
uma quebra do valor de faturação de cerca de 56500€, 
por força da entrada em vigor da portaria 163/2013, e que 
haveria uma diminuição adicional de cerca 5900€, se con-
siderássemos a portaria n.º 20/2014.

De facto a quebra não foi maior devido à existência de 
alguns GDH (regra geral “médicos”) que viram os seus va-
lores aumentados, contrariamente aos GDH “cirúrgicos”, 
nomeadamente os da GCD 8.

Esta é apenas uma análise a três meses. Con-
tudo, a julgar por esta amostra, se extrapolarmos 
para o valor anual e para os Hospitais do SNS a nível 
nacional, chega-se a valores de perda de faturação 
elevadíssimos.

Conclui-se também que, em algumas situações, é alta-
mente lucrativo para as entidades privadas que os seus pa-
cientes sejam tratados pelo SNS, pois pagam valores extre-
mamente baixos (que nem cobrem custos com materiais).

Em conclusão, por força das sucessivas restrições orça-
mentais, podemos afirmar que a utilização da mesma por-
taria e regime na faturação a entidades privadas gera uma 
quebra acentuada na receita cobrada a estas entidades, 
o que é paradoxal se considerarmos as dificuldades orça-
mentais atuais e a crescente necessidade de as entidades 
públicas empresariais apresentarem resultados positivos.

Conclui-se também que, em algumas 
situações, é altamente lucrativo para 
as entidades privadas que os seus 
pacientes sejam tratados pelo SNS, 
pois pagam valores extremamente 
baixos (que nem cobrem custos 
com materiais).

Contudo, a julgar por esta amostra, 
se extrapolarmos para o valor anual 
e para os Hospitais do SNS a nível 
nacional, chega-se a valores de perda 
de faturação elevadíssimos.
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DAS PALAVRAS AOS ATOS 
UM DESAFIO PARA A ENFERMAGEM

ANABELA AZEVEDO

Enfermeira
Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica 
Mestre em Ciências de Enfermagem

Parafraseando o Prof. Abel Salazar, diremos em jeito 
de prevenção/advertência: Quem só sabe de medici-

na e enfermagem, não sabe nada de medicina ou de enferma-
gem. Carecemos, em todas as profissões, de uma perspetiva 
compreensiva e integradora (humanizada e humanizante).

O mundo continua a mudar a um ritmo extremamente 
rápido em todas as áreas. Assiste-se à emergência de uma 
era completamente nova que redefinirá riscos e oportuni-
dades para o séc. XXI. A saúde não foge a estas dinâmicas 
de mudança e os líderes, nomeadamente os políticos, es-
tão sobre pressão para agir, devido aos constrangimentos 
e centralidade financeira, à falta de crescimento do PIB, à 
evolução demográfica, alterações nos dados epidemioló-
gicos, aos direitos dos utentes, à combinação eficiente das 
profissões e à saúde na Europa.

As necessidades e as exigências crescentes, bem como 
os custos, obrigam a que se assegure uma maior centra-
lidade do utente, mais contributos para a sustentabilida-
de do sistema, mais promoção da saúde e prevenção da 
doença e alterações na forma de prestação de cuidados. 
É imperioso fazer escolhas relativamente a que cuidados 
de saúde prestar, quem os presta e a forma como o faz, 
no sentido de criar mais valor em saúde e assegurar ser-
viços efetivos, para os quais haja capacidade financeira. 
Alguém terá sempre que decidir mas, se temos apenas 
um, não podemos gastar dois e dificilmente faremos com 
um aquilo que perspetivamos para dois. No entanto, vale 
sempre o esforço, principalmente para estabelecer um 
compromisso entre os recursos disponíveis e a desenvol-
ver, a resposta às necessidades e os resultados a obter.  

Em alguns países, como o nosso, as mudanças che-
gam a ser de grande amplitude e impacto. São exemplos, 
a racionalização dos medicamentos, o encerramento e/ou 
fusão de unidades de saúde, a diminuição do número de 
profissionais de saúde, dos seus vencimentos e destrui-
ção das carreiras, o adiamento de manutenção ou inves-

timento de infraestrutras e equipamentos, bem como um 
aumento dos custos dos cuidados para os utentes (au-
mento das taxas moderadoras).  

Todas as medidas são uma eventual necessidade, trau-
mática para as populações e profissionais de saúde. Será que 
a situação era inevitável? Se tivessem existido previamente 
outras medidas, estaríamos noutra situação? Se optássemos 
por outro caminho, não obteriamos melhores resultados?

Todos sabemos que isto acontece por pressões econó-
micas e/ou gestão não efetiva ou ainda porque as orga-
nizações não se conseguem adaptar ou gerir a mudança, 
mas a verdade é que estas situações deveriam implicar 
uma agenda ousada e realista de reformas que desenvol-
vam o SNS, melhorem a sua qualidade, aumentem a sua 
eficácia e eficiência e assegurem o acesso e equidade e 
nunca o contrário. Procurar atingir a nota 10 dos ginastas 
olímpicos seria o desejável mas bem sabemos que ficamos 
aquém desse objetivo. Seja qual for a mudança, o utente 
não pode ficar a perder.

Para isso, deve-se começar por melhorar os modelos inte-
gradores e o reordenamento da saúde pública, com recursos 
humanos capacitados e combinação de competências, ga-
rantindo uma gestão integrada de cuidados, a sua eficiência 
e qualidade. A redução da carga da doença com ações inter-
setoriais e parcerias estáveis e transparentes para a promo-
ção de saúde e prevenção da doença. Todo este processo 
deve ser acompanhado com bons sistemas de informação 
na base da excelência, no conhecimento e na inovação. 

A incorporação das novas tecnologias de informação e 
comunicação, por um lado, deve contribuir para o desen-
volvimento do registo de saúde eletrónico de cada utente, 
partilha de informação, para uma racionalização na pres-
crição de medicamentos e exames auxiliares de diagnós-
tico e, por outro, ser um forte contributo para a melhoria 
da qualidade, garantia da continuidade de cuidados e para 
a diminuição dos custos dos cuidados de saúde. 



A informação fidedigna a que teremos acesso permitirá 
promover a referida inovação e investigação, mas também 
conhecer melhor as necessidades do utente e da sua família 
e contribuir para uma adequada definição de prioridades. 

Ao falar de prioridades, há que saber defini-las e hierar-
quizá-las, segundo grelhas axiológicas. A 1.ª vertente ética 
da axiologia conduz-nos a lidar com os supostos clientes 
da gestão, vendo neles, acima de tudo, utentes humanos a 
carecer de cuidados. A 2.ª vertente profissional da axiolo-
gia é de ordem epistémica: Humanos são pessoas, não são 
coisas. Eis porque, tanto nas áreas da Enfermagem como 
nas da Educação e dos sistemas Educativos, as receitas do 
Livro/Manual (dos anos 60 do séc. XX): Gestão por Objeti-
vos, de George S. Odiorne, não podem ser tomadas à letra… 
mas utilizadas com peso e medida (=Bom Senso).

No passado muitos serviços foram definidos e estru-
turados em torno de desejos, interesses e prioridades dos 
profissionais de saúde. Por vezes foram orientados para o 
prestador de cuidados e não para o utente / cidadão. Hoje 
em dia a tónica é orientada para o utente, ajudando-o a 
lidar com as respostas aos problemas de saúde ou aos pro-
cessos de vida.

Temos que fomentar contextos saudáveis ao longo do 
ciclo vital de cada pessoa, o que implica a promoção, pro-
teção e manutenção da saúde; a prevenção, tratamento e 
reabilitação da doença.

Não pode ser de outra maneira, mas o inverso ainda se 
verifica e urge rapidamente acabar.

Segundo Abel Paiva, “os enfermeiros em todo o mundo 
podem ser mais significativos para as pessoas, essencial-
mente se usarem o conhecimento de enfermagem para 
colocar mais enfermagem  nos cuidados de enfermagem”.

Ao falarmos de cuidados, inevitavelmente referimo-
-nos ao cuidar e a prestar cuidados numa perspetiva de 
enfermagem.

Cuidar possibilitará, assim, que os enfermeiros de-
senvolvam capacidades e comportamentos, que tenham 
subjacente um pensamento reflexivo no contexto das 
ciências humanas, das ciências da natureza, no campo fi-
losófico, particularmente no ético, de forma a que as suas 
ações se revistam de significado humano e se tornem 
uma forma própria de “cuidar”, que nela transpareça toda 
a humanidade e toda a dignidade de quem cuida e de 
quem é cuidado, já que esta relação se rege por princípios 
e valores, nos quais a dignidade humana é o pilar a par-
tir de onde decorrem os outros princípios e que têm que 
estar presentes, de forma inequívoca, em todas as deci-
sões e intervenções.

É a  profissão de  Enfermagem que é responsável pelo 
âmbito e padrões da prática de enfermagem, que tem de 
contribuir e ser mais visível no planeamento, nas políticas 
de saúde, na coordenação e na gestão dos serviços.

 Neste sentido, temos que nos questionar sobre o que 
esta estará a fazer relativamente ao desafio de prestar 
cuidados de qualidade, de se ajustar a um número 
crescente de cuidadores informais, ao facto da população 
estar cada vez mais informada,  juntamente com  o impe-
rativo de gerir melhor, com efetivo controlo de custos.

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

A informação fidedigna 
a que teremos acesso permitirá 
promover a referida inovação 
e investigação, mas também 
conhecer melhor as necessidades 
do utente e da sua família 
e contribuir para uma adequada 
definição de prioridades.

Segundo Abel Paiva, “os enfermeiros 
em todo o mundo podem ser mais 
significativos para as pessoas, 
essencialmente se usarem o 
conhecimento de enfermagem 
para colocar mais enfermagem  nos 
cuidados de enfermagem”.
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Este pano de fundo exige informação e estratégia na 
forma de pensar: Há que ser proativo e visionário/pla-
nificador.

Todo este contexto de alterações que estão a ocorrer 
na saúde, e consequentemente nas organizações, faz com 
que os papéis e funções dos gestores em enfermagem es-
tejam continuamente a ser redefinidos. 

Produzir em saúde não é enquadrar os atos numa linha 
de produção convencional. As competências ditadas pela 
especificidade das organizações de saúde, exigem uma 
preparação peculiar. 

Há alguns anos atrás, a visão tradicional da gestão, 
afirmava que a gestão consistia em planeamento, orga-
nização, dotações, direção e controle. Efetivamente, estas 
componentes ainda existem, mas a gestão efetiva exige 
muito mais do que isto. É necessário uma combinação de 
aptidões, atitudes, comportamentos e talento humano. 
Trata-se de liderança, de gestão do desempenho, pensa-
mento e planeamento estratégico, negociação, comunica-
ção, gestão de recursos, melhoria da qualidade, gestão de 
recursos humanos, gestão de projetos, compreensão do 
processo político e fundamentalmente visão estratégica.

Estes conceitos não são novos, no entanto, mesmo quan-
do há uma reestruturação das organizações, não há da par-
te dos gestores alteração nas respetivas aptidões e visão.

É necessário ao gestor conseguir pensar a longo prazo. 
Deverá ter a capacidade de perceber de que forma os fa-
tores ambientais poderão influenciar a organização. Terá 
que estabelecer metas, planear as atividades em torno das 
mesmas, e elaborar planos estratégicos e de atividades.

Somos de opinião que a conceção de gestão de muitos 
dos nossos gestores tem o seu foco principal na gestão da 
técnica do cuidado, em detrimento da gestão do sistema 
e das políticas de saúde, o que restringe o seu campo de 
atuação no contexto do sistema de saúde e a sua partici-
pação nos espaços públicos, facto refletido fortemente na 
dificuldade para exercer a liderança, no contexto do traba-
lho interdisciplinar em saúde.

No entanto, não são apenas os enfermeiros gestores 
que têm que compreender as implicações da reforma no 

sistema de saúde. Os restantes enfermeiros também  pla-
neiam serviços, gerem recursos, e devem contribuir com 
os seus conhecimentos e experiência para o desenvolvi-
mento de políticas e para a tomada de decisões.

Gerir não significa obrigatoriamente liderar. Liderar 
é inspirar uma visão partilhada, é desafiar o processo, é 
capacitar os outros para atuar, é promover e iniciar a mu-
dança, é valorizar a diversidade, é ser capaz de gerir a in-
formação e a tecnologia, é ser  facilitador de tarefas.

Podemos gerir sob o enquadramento de um líder pro-
curando otimizar as linhas orientadoras da liderança. Este 
é um tipo de gestão passiva, que cada vez mais tem que 
ser combatido, pois a necessidade de uma atitude visio-
nária e futurista exige uma liderança efetiva. A enfer-
magem tem que abraçar inevitavelmente esta linha de 
pensamento.

Num contexto em que os recursos diminuem, as ex-
petativas dos utentes aumentam, o uso eficiente dos re-
cursos disponíveis é um imperativo e a manutenção dos 
padrões e da qualidade dos cuidados prestados é funda-
mental, é importante que as organizações se orientem 
para os resultados e para o desempenho, promovendo 
uma cultura organizacional de segurança.

Este é o grande desafio para o enfermeiro gestor que 
deve assentar a sua prática profissional em princípios éticos 
e na legislação e desempenhar as suas funções com com-
petências nas áreas de gestão dos cuidados, na intervenção 
política e assessoria e no desenvolvimento profissional.

Numa altura em que existe uma grande desmotivação 
tem que motivar, promover formação, elaborar e opera-
cionalizar projetos, apesar das dificuldades financeiras 
tem que prever e assegurar os meios necessários para a 
prestação de cuidados, apesar da escassez de recursos 
humanos, tem que garantir dotações seguras, o indivi-
dualismo impera e tem que garantir a coesão da equipa, 
os conflitos podem existir e tem que os prevenir ou gerir, 
há tendência para se perder qualidade mas tem que a ga-
rantir e implementar medidas corretivas, prevenir e gerir 
riscos, bem como promover a tomada de decisão clínica. 
Os constrangimentos são diversos mas a participação na 
definição e implementação de políticas terá que continuar 
a ser uma realidade.

A incorporação de medidas de desempenho − indi-
cadores − no planeamento e na gestão é uma realidade. 
Para efetuar estas medições as organizações têm que ter 
a capacidade de recolher e analisar os dados (ao nível ope-
racional, tático e estratégico). 

O investimento em tecnologias de informação e co-
municação e ferramentas de gestão (Balanced Scorecard, 
Análise Swot, tableaux de Board, Dashboard, Business 
Inteligent, Método ABC, Benchmarking, Sclinico,etc.) tem 
sido grande e o retorno nem sempre é significativo em 
termos de bons dados, nos quais se pode basear o planea-

No entanto, não são apenas os 
enfermeiros gestores que têm 
que compreender as implicações 
da reforma no sistema de saúde. 
Os restantes enfermeiros também 
planeiam serviços, gerem recursos, 
e devem contribuir com os seus 
conhecimentos e experiência 
para o desenvolvimento de políticas 
e para a tomada de decisão.
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mento, a avaliação das prioridades, a atribuição de recur-
sos, a análise e auditoria do desempenho.

Têm-se adotado sistemas de informação para solucio-
nar o problema do armazenamento e recuperação de da-
dos, mas o processo de gestão destes torna-se muito difícil, 
visto estarem armazenados em bases diferentes, com da-
dos muitas vezes redundantes, acarretando uma difícil or-
ganização dos mesmos, o que dificulta o processo de toma-
da de decisão. A utilização de sistemas de apoio à decisão 
que tratem os dados transformando-os em informações 
relevantes (indicadores de produção, qualidade, eficiência, 
segurança e financeiros) tornaram-se imprescindíveis.

O importante mesmo é que cada um saiba quando e 
como utilizá-los. A mudança muito frequente de ferramen-
tas acaba por comprometer a confiança dos colaboradores. 

Os enfermeiros gestores devem considerá-las apenas 
suporte para atingir os objetivos estratégicos.

A informação é poder e a capacidade de a reunir, ana-
lisar e divulgar é vital. O líder tem que gerir a informação, 
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evitar o excesso da mesma e garantir que os progressos da 
tecnologia não se sobrepõem  às preocupações humanas.

Nesta perspetiva, a Enfermagem, através dos seus 
gestores, que são o pilar da organização dos cuidados, de-
verá ser capaz de colaborar na mudança/transformação 
dos serviços de saúde e da enfermagem em particular, no 
sentido de conseguir ajudar as populações a terem uma 
vida mais saudável. 

Conforme o nível de gestão, gestão de topo (estratégi-
ca), gestão intermédia (tática) ou gestão operacional (téc-
nico), o enfermeiro terá que saber lidar com a combinação 
de competências (SKILL MIX) para, principalmente, tornar 
mais eficiente o trabalho, melhorar a disponibilidade para 
a prestação de determinados cuidados e a produtividade e 
garantir a contenção de custos.

Esta situação será mais viável, primeiro se se preparar 
para as novas necessidades e competências (autofor-
mação), mas essencialmente se promover o trabalho em 
equipa, a liderança efetiva, o planeamento estratégico e a 
gestão da mudança.

Conforme o nível de gestão, gestão de topo (estratégica), 
gestão intermédia (tática) ou gestão operacional (técnico), 

o enfermeiro terá que saber lidar com a combinação 
de competências (SKILL MIX) para, principalmente, 

tornar mais eficiente o trabalho, melhorar a disponibilidade 
para a prestação de determinados cuidados 

e a produtividade e garantir a contenção de custos.
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A Medicina Hiperbárica e Subaquática (MHS) é uma 
competência médica pela Ordem dos Médicos que se de-
dica ao tratamento de patologias num meio ambiente com 
pressão superior à atmosférica. 

Os doentes realizam estes tratamentos alojados no 
interior de câmaras estanques, as câmaras hiperbáricas 
(figuras 1 e 2), que são pressurizadas com ar. São consi-
deradas dispositivos médicos da classe IIb, isto é, de risco 
intermédio potencialmente lesivo para os seus ocupantes 

MEDICINA HIPERBÁRICA
E SUBAQUÁTICA

OSCAR FERRAZ CAMACHO, M.D. 

Médical Director
Hyperbaric Médical Unit
Hospital Pedro Hispano

devido ao aumento da pressão ambiente no seu interior e 
ao aumento da pressão parcial de oxigénio inalado.

No interior das câmaras hiperbáricas os doentes po-
dem inalar oxigénio puro ou outras misturas gasosas 
através de uma máscara facial (figura 3), ou de uma tenda 
cefálica (figura 4), ou ser ventilados artificialmente atra-
vés de um tubo endotraqueal, como no caso dos doentes 
críticos (figura 5).

                    

 FIGURA 1 Câmara multilugar do HPH (interior).
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A inalação de oxigénio puro (O2 a 100%) a uma pressão 
superior à pressão atmosférica no interior da câmara hiper-
bárica denomina-se oxigenoterapia hiperbárica (OTH). 

A posologia do tratamento é definida por duas variá-
veis: pressão e tempo, ajustadas ao doente de acordo com 
a legis artis, mas sempre com pressões não inferiores a 2 
ATA ou com duração inferior a 60 minutos, tendo presen-
te a necessidade de evitar alguns efeitos tóxicos indese-
jáveis provocados pela hiperóxia a nível neurológico e/ou 
respiratório.

Existem, no entanto, indicações terapêuticas como os 
embolismos gasosos que podem obrigar à utilização de 
pressões de trabalho mais elevadas (5 ATA) e a tratamen-
tos mais prolongados, recorrendo a misturas respiratórias 
hiperoxigenadas como o heliox.

Como historicamente as câmaras hiperbáricas estão 
relacionadas com o tratamento da doença de descom-
pressão dos mergulhadores, a MHS dedica-se também ao 
estudo das adaptações fisiológicas, à profilaxia e trata-
mento das doenças ocupacionais resultantes das ativida-
des recreativas e profissionais em meio hiperbárico (p.ex., 
mergulhadores, trabalhadores em tuneladoras).

A tentativa de promover tratamentos humanos em meio 
hiperbárico remonta a 1662 com Henshaw. Posteriormente, 
múltiplos relatos recheados pelo entusiamo de grandes fi-
guras do passado foram acontecendo ao longo dos séculos. 

A necessidade de regular a atividade científica nesta 
área justificou a criação de várias entidades científicas 
internacionais, tais como a Undersea and Hyperbaric Me-
dical Society (UHMS), em 1967, o European Undersea ba-
romedical Society, fundada em 1965, e o European Com-
mitte for Hyperbaric Medicine (ECHM), em 1991.

Em 2004, o ECHM promoveu em Lille, França a 7.ª Con-
ferência de Consenso cujo resultado foi a publicação das 
recomendações clínicas para oxigenoterapia hiperbárica 
numa escala de 1 a 3: 

Tipo 1: Fortemente Recomendada. 
A implementação desta recomendação é de importân-

cia crítica para o prognóstico do doente, a qualidade de 
cuidados e o conhecimento futuro específico. 

Tipo 2: Recomendada. 
A implementação desta recomendação afeta positiva-

mente o prognóstico do doente, a qualidade de cuidados e 
o conhecimento futuro específico.

Tipo 3: Opcional. 
Opcional, podendo revelar-se útil no tratamento com-

plementar da patologia em causa.

 FIGURA 2 Câmara multilugar do HPH (exterior).   

 FIGURA 4 Tenda cefálica.  FIGURA 5 Doente crítico ventilado.

 FIGURA 3 Máscara facial.    
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A tabela seguinte apresenta um quadro adaptado do 
documento da 7.ª Conferência de Consenso com as indica-
ções recomendadas para O2HB:

A oxigenoterapia hiperbárica é o tratamento de eleição 
em algumas destas patologias como nos embolismos ga-
sosos, nos acidentes disbáricos dos mergulhadores e nas 
intoxicações agudas severas pelo monóxido de carbono. 
Noutras situações integra um conjunto de terapêuticas 
de primeira linha, como nas infeções necrotizantes dos 
tecidos moles, nas lesões traumáticas de esmagamento 
dos membros e na cistite rádica hemorrágica refratária ao 
tratamento convencional.

Em todas as outras indicações a OTH, tal como qual-
quer outra modalidade terapêutica, deve ser sempre as-
sumida como coadjuvando um conjunto de ações de tra-
tamento indicadas para cada doente e nunca como uma 
opção exclusiva, isolada ou única.

Existem basicamente dois efeitos da OTH no corpo hu-
mano: o efeito mecânico na redução do volume de uma bo-
lha de gás e os efeitos obtidos com o aumento da pressão 
parcial de oxigénio, que são multifacetados dependendo 
da fisiologia e das condições fisiopatológicas dos tecidos 
e órgãos do doente.

A redução do volume das bolhas de gás contidas no inte-
rior do organismo humano, proporcionada pela elevação da 
pressão ambiente, segundo a lei de Boyle-Mariotte (pres-
são e volume variam de forma inversa), fundamenta a apli-
cação da OTH nos embolismos gasosos acidentais (p.ex., 
doença de descompressão dos mergulhadores) e iatrogéni-
cos (p.ex., cirurgia laparoscópica, radiologia de intervenção, 
hemodiálise, introdução de catéteres centrais, etc.).  

O aumento da pressão arterial de oxigénio obtido pela 
inalação de oxigénio puro em meio hiperbárico aumen-
ta mais de 22 vezes a quantidade de oxigénio dissolvido 
no plasma, revelando-se ser suficiente para satisfazer 
as necessidades metabólicas dos tecidos em repouso. A 
nível da microcirculação, esta quantidade excecional de 
oxigénio livre difunde-se a territórios inacessíveis a este 
gás por motivos fisiológicos ou de doença, exercendo uma 
multiplicidade de efeitos terapêuticos.

Entre estes efeitos, salientam-se a promoção da cicatriza-
ção consequente ao estímulo quantitativo e qualitativo dos 
fibroblastos na produção de colagénio, elemento essencial 
na construção de uma matriz extracelular de tecido conjun-
tivo que permite a produção de novos microvasos sanguíne-
os (angiogénese) e a reepitelização (encerramento) das feri-
das crónicas de difícil cicatrização. Um efeito anti-infecioso 
precioso no combate à infeção através do grande estímulo 
dos polimorfonucleares neutrófilos na sua imprescindível 
atividade leucodiapedética, fagocitária e lise das bactérias e 
ainda, um efeito sinérgico com alguns antibióticos. 

O oxigénio hiperbárico possui efeitos evidentes em 
todas as situações patológicas, desencadeadas ou perpe-
tuadas pela hipoxia local, e um efeito antiedematoso con-
sequente à vasoconstrição hiperóxica, o que fundamenta 
a sua aplicação em áreas como a traumatologia.   

Recomendação de Tipo I

> Intoxicação aguda por Monóxido de Carbono (CO)

> Síndrome de Esmagamento

> Prevenção da osteoradionecrose após extração 

dentária

> Osteoradionecrose (mandíbula)

> Radionecrose de tecidos moles (cistite)

> Acidente Descompressivo

> Embolia Gasosa

> Infeções bacterianas por anaeróbios ou mistas 

anaeróbicas

Recomendação de Tipo II

> Lesão do Pé Diabético

> Retalho de pele ou musculocutâneo comprometido

> Osteoradionecrose (outros ossos que não mandíbula)

> Proctite / enterite rádio-induzida

> Lesões dos tecidos moles rádio-induzidas

> Cirurgia e implante em tecidos irradiados (ação 

preventiva)

> Surdez súbita

> Úlcera Isquémica

> Osteomielite Crónica Refratária

> Neuroblastoma Estadio IV

Recomendação de Tipo III

> Encefalopatia Pós-anoxica

> Radionecrose Laríngea

> Lesão do Sistema Nervoso Central radio-induzida

> Síndrome de reperfusão pós-procedimento vascular

> Reimplantação de Membro

> Queimaduras de 2.º grau em mais de 20 % da 

superfície corporal

> Doenças oftálmicas isquémicas agudas

> Feridas selecionadas de difícil cicatrização secundária a 

processos inflamatórios

> Pneumatosis cystoides intestinalis
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Em Portugal a Marinha de Guerra Portuguesa foi pio-
neira e determinante no início da terapêutica hiperbárica, 
assim como na sua implementação na comunidade médi-
ca portuguesa e posterior desenvolvimento. Em 1953 é 
instalada a primeira camara hiperbárica em Portugal, na 
Escola de Mergulhadores da Esquadrilha de Submarinos 
da base Naval do Alfeite, com o objetivo de tratar os aci-
dentes de mergulho dos mergulhadores militares. O tra-
balho desenvolvido nos anos seguintes justifica a abertu-
ra, em 1989, do Centro de Medicina Hiperbárica do Hospi-
tal da Marinha (CMH:HM) que estende a sua capacidade 
terapêutica à comunidade civil. 

Em 2001, o CMH-HM adquire mais uma câmara hiper-
bárica passando a possuir uma capacidade instalada para 
tratar 26 doentes em simultâneo.

No panorama internacional a criação das sociedades 
científicas de Medicina Hiperbárica contribuiu de forma 
crucial para o desenvolvimento e protagonismo da me-
dicina hiperbárica na comunidade médica na medida em 
que obrigaram os centros hiperbáricos a implementar 
standards de boas práticas nas áreas técnicas de segu-
rança dos sistemas hiperbáricos, na disciplina, no rigor 

Em Portugal a Marinha 
de Guerra Portuguesa 
foi pioneira e determinante 
no início da terapêutica 
hiperbárica, assim como 
na sua implementação 
na comunidade médica 
portuguesa e posterior 
desenvolvimento.
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científico e na formação dos profissionais de saúde que 
exercem atividade nos centros hiperbáricos (médicos, 
enfermeiros e técnicos). Por outro lado, os fabricantes de 
câmaras hiperbáricas promoveram e inovaram a tecnolo-
gia das câmaras hiperbáricas, tornando possível tratar os 
doentes com maior segurança, conforto e eficácia, espe-
cialmente os doentes críticos que exigem parâmetros de 
monitorização e ventilação só recentemente possíveis de 
realizar no ambiente hiperbárico das câmaras.

Estas condições incentivaram instituições hospitalares 
internacionais de referência a investir na criação e moder-
nização dos seus Centros de Medicina Hiperbárica, como o 
do Hospital Universitário Karolinska na Suécia, em 2006, a 
Clínica Mayo nos Estados Unidos, em 2007, o Hospital do 
Príncipe de Gales em Melbourne na Austrália, em 2012, etc.

Portugal posicionou-se a par com estas instituições de 
saúde na medida em que assistiu, a 7 de junho de 2006, 
ao início de atividade da primeira Unidade de Medicina Hi-
perbárica (UMH) do Serviço Nacional de Saúde, instalada 
no Hospital Pedro Hispano (HPH) em Matosinhos. Depois 
deste acontecimento histórico para a medicina portugue-
sa, iniciaram funções mais três unidades de medicina 
hiperbárica em Portugal Continental e Ilhas, sendo que 
atualmente são cinco os hospitais com câmaras hiperbá-
ricas em funcionamento, nomeadamente no Hospital das 
Forças Armadas − Lisboa (em fase de transferência do ex-
-Hospital da Marinha), o Hospital Pedro Hispano − Mato-
sinhos, o Hospital Nélio Mendonça − Funchal, o Hospital 
do Divino Espírito Santo – Ilha de S. Miguel, e o Hospital da 
Horta − Ilha do Faial. 

Os sistemas hiperbáricos instalados em cada um destes 
hospitais cumprem as recomendações europeias do Euro-
pean Committe on Hyperbaric Medicine em termos técni-
cos (norma europeia 14931) e de boas práticas clínicas.

A atividade clínica desenvolvida na Unidade de Medici-
na Hiperbárica do Hospital Pedro Hispano, entre junho de 
2006 e dezembro de 2013, ilustra a importância clínica e o 
impacto desta terapêutica na promoção da saúde. A unida-
de funciona rotineiramente entre as 8h00 e as 15h30, de 
segunda a sexta-feira, realizando 2 sessões coletivas de 
tratamento, estando disponível em regime de prevenção 
para as situações urgentes 24 horas/dia nos 365 dias/ano. 

Neste período foram consultados 3180 doentes, sendo 
que 1681 foram submetidos a tratamento de oxigenotera-
pia hiperbárica (253 em regime de urgência e 1428 em re-
gime de rotina), foram realizadas 40337 sessões terapêu-
ticas individuais (1464 em regime de urgência e 38873 
em regime de rotina) e foram ainda realizados 6073 cui-
dados de penso de feridas crónicas.

Atualmente é a única unidade disponível na região 
norte e centro de Portugal, recebendo doentes de todo o 
território nacional e ilhas. Relativamente à sua proveni-
ência, 61% do total dos doentes consultados na UMH vie-

ram referenciados de outros hospitais de todas as zonas 
geográficas de Portugal Continental e Ilhas, desde Algar-
ve e Alentejo, da Beira Alta a Trás-os-Montes, Bragança, 
Açores e Madeira, etc. Alguns apresentavam gravidade que 
justificou o seu transporte de helicóptero pelo INEM para 
realização de tratamento emergente, como os intoxicados 
por monóxido de carbono, ou doentes com infeções graves 
dos tecidos moles (p.ex., gangrena gasosa de Fournier).

As patologias urgentes que motivaram a referencia-
ção destes doentes para tratamento com oxigenoterapia 
hiperbárica foram por ordem decrescente de frequência: 
as intoxicações por monóxido de carbono (132 casos), as 
infeções necrotizantes dos tecidos moles (76 casos), os 
síndromes de esmagamento dos membros (22 casos), a 
doença de descompressão dos mergulhadores (15 casos) 
e o embolismo gasoso (9 casos). 

De entre as patologias referenciadas para tratamento 
de rotina, salientam-se por ordem decrescente de fre-
quência: a surdez súbita neuro-sensorial idiopática (462 
casos), feridas crónicas dos membros inferiores não dia-
béticas (138 casos), feridas crónicas de pés diabéticos (81 
casos), osteomielites crónicas (55 casos), cistites rádicas 
refratárias ao tratamento convencional (138 casos), proc-
tites rádicas (47 casos), enterites rádicas (23 casos), entre 
outras menos prevalentes.

A investigação básica e celular, os ensaios animais e os 
estudos clínicos que decorrem nos dias de hoje em unida-
des hiperbáricas de referência internacional perspetivam 
um aumento da evidência das patologias atualmente em 
tratamento e um alargamento destas indicações a áreas 
como a sépsis e algumas doenças neurológicas, em que a 
isquemia/hipoxia desempenham um fator preponderante.  

De entre as patologias 
referenciadas para tratamento 
de rotina, salientam-se por ordem 
decrescente de frequência: a surdez 
súbita neuro-sensorial idiopática 
(462 casos), feridas crónicas dos 
membros inferiores não diabéticas 
(138 casos), feridas crónicas de pés 
diabéticos (81 casos), osteomielites 
crónicas (55 casos), cistites 
rádicas refratárias ao tratamento 
convencional (138 casos), proctites 
rádicas (47 casos), enterites rádicas 
(23 casos), entre outras menos 
prevalentes.
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No editorial da revista de janeiro deste ano, a colega 
Marta Temido falava do Mau Tempo no Canal. Há 

12 anos, quando vim viver para a Ilha do Pico, o “Tempo no 
Canal” não estava mau. O Serviço Regional de Saúde dos 
Açores (SRSA) estava em fase de mudança.  

O Decreto Legislativo Regional 28/99, que estabelece 
os Estatutos do Serviço Regional de Saúde, previa a cria-
ção das Unidades de Saúde de Ilha. Em 2002 é publicada a 
Orgânica da Unidade de Saúde da ilha do Pico no Decreto 
Regulamentar Regional 35/2002/A. Com base neste di-
ploma, a Ilha do Pico é a primeira a ver implementada uma 
Unidade de Saúde de Ilha (USI), o que se concretizaria no 
dia 1 de abril de 2004 (faz agora 10 anos!).

Por opção de vida decidi vir viver para os Açores em 
abril de 2002, gozar em pleno da natureza, sem ter co-

10 ANOS DA UNIDADE 
DE SAÚDE DA ILHA DO PICO

LEONOR BALCÃO REIS

Administradora Hospitalar, 
atualmente a trabalhar no 
Hospital Divino Espírito Santo 
de Ponta Delgada, EPE

nhecimento das mudanças que se estavam a processar no 
sistema de saúde.

A minha disponibilidade profissional (tinha vindo para 
os Açores sem projeto profissional definido) e a necessi-
dade da USI de alguém com formação em gestão, levou à 
minha colaboração no projeto da implementação da pri-
meira Unidade de Saúde de Ilha (USI), um projeto da área 
dos cuidados de saúde primários. Na altura os administra-
dores hospitalares ainda não estavam ligados a esta área, 
como mais tarde aconteceu com os ACES (Agrupamentos 
de Centros de Saúde). As USI’s são, como os ACES, agru-
pamentos de centros de saúde, mas com autonomia ad-
ministrativa e financeira. Há atualmente 9 USI’s, uma por 
ilha, que incluem os Centros de Saúde de cada ilha. 

Santa 
Maria

População

Hospital

N.º Centros 
de Saúde

5.552

1

137.856

5

4.391

1

56.437

2

9.171

2

14.994

1

14.148

3

3.793

1

430

1

São
Miguel

Graciosa Terceira São
Jorge

Faial Pico Flores Corvo

Ponta 
Delgada

Angra do 
Heroísmo

Horta
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Tive a oportunidade de conhecer o SRSA e de colabo-
rar num projeto interessante e inovador. Foi possível ver 
numa ilha pequena, de 15 mil habitantes, um projeto pos-
to em prática. Nem tudo foi possível implementar, sendo 
uma das razões a cultura da população, que é o mais di-
fícil de mudar. A ideia que o melhor é ter um médico ao 
lado de cada casa continua enraizada na população. Outro 
contratempo são os poderes partidários que minam as 
eficiências de qualquer sistema. Em ambientes maiores 
são os poderes económicos e coorporativos a desvirtuar 
o funcionamento das instituições. Em ambientes peque-
nos os poderes partidários têm muita força. Os poderes 
partidários são mais fortes que a procura da eficiência e 
da qualidade. Continuamos a ver pessoas sem perfil nem 
curriculum a serem colocadas à frente de instituições 
públicas, continuamos a ver concursos para entrada de 
trabalhadores na função pública feitos à medida de deter-
minado filiado do partido. Estas situações custam muito a 
quem procura a eficiência do sistema e vê assim os impos-
tos dos contribuintes a serem mal gastos.

Numa ilha sem hospital, como o Pico, os cuidados de 
saúde primários não precisam de ser “apregoados” como 
“centro do sistema”. Quando não há hospital, com os cor-
respondentes cuidados médicos, o utente não tem alter-
nativa senão recorrer ao centro de saúde. O médico de fa-
mília é de facto o responsável pelo seu utente/família. Há 
sempre exceções de utentes que, descontentes por algu-
ma razão, recorrem aos serviços privados, mas não é fácil 
pois os custos são muito grandes: uma viagem a Lisboa 

chega facilmente aos 300 € e uma viagem do Pico a São 
Miguel ronda os 150 €. Aqui o médico de família desem-
penha verdadeiramente a sua função, seguindo o utente, 
e, por norma, toda a família, começando na saúde infantil, 
passando pela saúde materna, segue as doenças crónicas 
como a diabetes e os hipertensos, faz também atendi-
mento nas urgências e acompanha o serviço de interna-
mento. O Centro de Saúde nestas ilhas acaba também por 
cumprir funções de um pequeno hospital com meios com-
plementares, como o RX e as análises clínicas.

Recentemente deixei o Pico e comecei a trabalhar no 
hospital de Ponta Delgada. Várias pessoas (mesmo traba-
lhadores da Unidade de Saúde de Ilha) fizeram comentários 
do tipo: “muito bem, isso é uma promoção!”. Os cuidados de 
saúde primários continuam a não ser valorizados! Não con-
sidero que trabalhar num hospital seja uma promoção face 
ao trabalho nos cuidados de saúde primários. Em qualquer 
das situações há trabalho para se fazer quando os respon-
sáveis da instituição estão interessados nisso.

Parece que estamos em fase de reestruturação da 
carreira da administração hospitalar. Penso que uma das 
primeiras alterações a fazer seria o nome: “administração 
de serviços de saúde”. O administrador hospitalar tem um 
papel a desempenhar em todas as áreas dos serviços de 
saúde. Se queremos que de facto os cuidados de saúde 
primários sejam o centro do sistema temos nós, adminis-
tradores hospitalares, de estar disponíveis para colaborar 
nessa área ativamente.
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Centro de Saúde da Madalena (Pico).
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Centro de Saúde de S. Roque do Pico. Centro de Saúde das Lajes do Pico.
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A evolução esperada nos próximos anos nas con-
dições de oferta e procura de cuidados de saúde 

exigirá uma resposta rápida, flexível e adaptada por parte 
das organizações que apresentam responsabilidades na 
prestação de cuidados de saúde. A integração de cuida-
dos de saúde pode constituir um movimento de mudança 
significativa face à atual estrutura de oferta tradicional, 
dirigida a uma preponderância individual e individualista 
dos níveis de prestação de cuidados de saúde primários, 
secundários e terciários.

Em 2008, a Organização Mundial da Saúde define a 
integração de cuidados de saúde como "a gestão e pres-
tação de serviços de saúde para que os doentes recebam 
um contínuo de serviços preventivos e curativos, de acordo 
com as suas necessidades ao longo do tempo e em diferen-
tes níveis do sistema de saúde.". Contudo, e de acordo com 
uma revisão de literatura realizada por autores canadia-
nos, verificou-se que o conceito de integração de cuidados 
de saúde é utilizado de 175 formas diferentes em estudos 
publicados em revistas com validade científica (Armitage 
et al, 2009), demonstrando a relativa amplitude do escopo 
e âmbito do próprio conceito.

Uma das formas de organização taxonómica deste 
tema consiste na abordagem por dimensões de integra-
ção: a estrutural (horizontal e vertical), a funcional (clíni-
ca, informação, administrativa, financeira), a normativa e 
a sistémica. Todas estas dimensões são necessárias para 
se alcançar uma organização tendencialmente integrada, 
sendo de realçar, pela sua importância e potencial, as di-
mensões clínicas e de informação. 

No que respeita particularmente à integração vertical 
de cuidados de saúde, esta pode ser definida como a ges-
tão conjunta de diferentes níveis de prestação de cuidados 
de saúde. Os exemplos práticos da constituição destas for-
mas organizacionais podem ser encontrados em diferentes 
contextos internacionais, sendo exemplos as Health Main-
tenance Organizations, os Organized Delivery Systems ou, 
mais recentemente, as Accountable Care Organizations nos 
Estados Unidos. Existem também experiências documen-
tadas em Espanha, Itália, País de Gales, Escócia, Inglaterra 
ou países nórdicos. No nosso país, o movimento de reforma 
da estrutura de oferta tendente à criação de unidades foi 
mais intenso a partir do ano de 2007, após um interregno 
de 8 anos onde apenas a Unidade Local de Saúde de Mato-
sinhos funcionou neste enquadramento.

Se gerir é tomar decisões com o menor grau de risco as-
sociado, ter a capacidade de decisão sobre os recursos que 
devem contribuir para uma prestação contínua de presta-
ção de cuidados de saúde, independentemente do “nível” 
em que ocorram, é sem dúvida um elemento facilitador 
que apresenta um potencial significativo de ganhos nas 
mais diferentes dimensões de avaliação de performance 
de uma organização de saúde.

No entanto, o tremendo potencial que existe na gestão 
conjunta dos recursos necessários para a concretização 
de uma atuação dirigida ao population health manage-
ment, é confrontado com uma realidade construída a par-
tir da evolução histórica do nosso SNS, que apresentou 
uma lógica desintegradora das ferramentas de gestão nas 
suas mais diversas áreas. Refiro-me particularmente aos 

A INTEGRAÇÃO VERTICAL 
DE CUIDADOS DE SAÚDE

ESPAÇO ENSP [ENSINO E INVESTIGAÇÃO] 
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Antigo Paradigma

> Maximização da produção eficiente

> Especialização do trabalho

> Outputs por nível de cuidados

> Atos médicos sem continuidade

> Maximização da eficiência

> Especialização em contexto de multidisciplinariedade 

do conhecimento

> Cadeia de valor

> Interdependência de atos

> Trabalho individual

> Incentivos financeiros distintos

> Ênfase nos cuidados agudos

> Tratamento de doenças

> Responsabilidade pelos indivíduos.

> Enfoque nas organizações

> Enfoque nos recursos estruturais, produtividade 

(taxa de ocupação) e eficiência interna

> Baseado em departamentos e serviços

> Determinado pelas preferências dos produtores

> Integração em equipas multidisciplinares

> Programa de incentivos uniformes

> Programas de doença

> Organização matricial

> Determinado pelas necessidades dos consumidores

> Ênfase no continuum de cuidados

> Manutenção do bem-estar

> Responsabilidade por uma população

> Enfoque nas interligações, na coordenação dos elementos 

e na rede de prestação para a adequar às necessidades

Novo Paradigma

instrumentos de apoio ao processo de tomada de decisão 
utilizados em cada nível de cuidados de saúde, como os 
sistemas de informação, sistemas de gestão da produção, 
sistemas de classificação de doentes, sistemas de finan-
ciamento, metodologias de negociação, sistemas de ajus-
tamento pelo risco ou sistemas de avaliação de desem-
penho. Por outro lado, também os valores partilhados, os 
sentimentos de pertença, níveis de compromissos organi-
zacionais e culturas entre níveis de prestação contribuem 
para este desfasamento. A abordagem dirigida a cada ní-
vel de prestação de cuidados de saúde não é acompanha-
da por uma preocupação de criação de interligações co-
ordenadas entre si, o foco encontra-se nas organizações 
em si, não na forma como interagem entre si (quando o 
proprietário até é o mesmo).

Apesar de não existir, até ao momento, um processo de 
avaliação global sobre os resultados alcançados pelas ULS, 
gostaria de relembrar um trabalho realizado em 2010 nas 
ULS em funcionamento, onde se pretendeu conhecer a 
autoperceção dos colaboradores destas unidades face ao 

processo de integração vertical nas suas respetivas ULS. 
A falta de informação dos colaboradores face a aspetos 
cruciais, como o planeamento estratégico, os seus novos 
objetivos, as regras de financiamento da unidade, a mis-
são, visão ou valores da organização demonstraram que 
existia uma falta de envolvimento dos colaboradores na 
constituição das “novas” organizações que foram criadas 
normativamente. Por outro lado, ficou também evidencia-
da, de uma forma generalizada, a ausência de integração 
nas dimensões funcionais clínicas e de informação destas 
unidades.

O movimento de integração de cuidados de saúde en-
contra-se na agenda dos mais diversos agentes em dife-
rentes países, podendo-se considerar uma tendência com 
a qual num futuro próximo os gestores de organizações de 
saúde terão de lidar. Esta mudança de paradigma, resumida 
no quadro seguinte, exigirá também uma alteração signi-
ficativa na forma como o gestor de organizações de saúde 
adquire, partilha e aplica o conhecimento associado a esta 
realidade ao nível da gestão de organizações de saúde. 
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A COR ENQUANTO DESIGN

ANA OLIVEIRA

Designer

Entre as opiniões mais qualificadas dentro da nossa 
sociedade, uma questão que não pode ser colocada 

em segundo lugar é a teoria da cor e a mesma enquanto 
design. Podemos verificar que a cor é definida enquanto 
uma perceção visual que determina objetos, espaços e 
constituintes que os refletem. Quando se fala de cor, há 
que distinguir os vários aspetos que a sobrepõem, uma 
vez que ela é importante na medida em que compreende 
um ambiente. Desta forma, podemos colocar a seguinte 
questão: a cor influencia o espaço onde nos encontramos? 
O caminho mais coerente seria estudar algumas das co-
res, ao invés de termos opiniões singulares enquanto 
designers, uma vez que automaticamente todos o somos. 
A iluminação, o brilho, a reflexão e até a saturação, entre 
muitos outros elementos, são fundamentais na teoria da 
cor e são também valorizados pelo facto de permitirem 
que esta entre nos nossos espaços como nós queremos 
vê-la e interpretá-la. Quer estejamos em casa, na loja, no 
hospital ou até mesmo no centro comercial, conseguimos 
identificar alguns princípios gerais da cor, que nos ajudam 
a melhorar ou até mesmo a piorar as necessidades parti-
culares de cada um, contribuindo ou não para uma melhor 
circulação de energia e emoções. A partir do momento em 
que a cor influencia a nossa visão sobre as coisas, apre-
senta também um contributo nas propriedades curativas 
da nossa saúde. A cor, quando associada a este tipo de ele-
mentaridade, é designada de “cromoterapia”. 

Porém, certas cores excitam ou relaxam o corpo, esti-
mulando os nossos sentidos e provocando determinado 
tipo de sentimentos e emoções. Nos espaços acontece 
exatamente o mesmo, pois a cor pode aumentá-los as-
sim como diminuí-los na nossa perceção visual, de forma 
que, a cor exerce a sua influência de maneiras distintas. A 
curto prazo, a coloração exerce um efeito calmante sobre 
o coração, mas também pode provocar efeitos negativos 
em pessoas mais instáveis. Assim sendo, como visualiza-
mos nós as cores? Por que não nos deitamos, fechamos os 
olhos e imaginamos uma cor à nossa escolha e centramo-
-nos nessa introspeção interior durante dois ou três mi-
nutos, fazendo com que ela entre em nós e vejamos como 
nos sentimos após esta experiência? De facto, acredito 
que seja um bom exercício para distinguir o que pode ou 
não ser um filtro nas nossas emoções. A partir de muitos 
estudos, decidi combater algumas ideias de que a cor não 
estaria de modo algum relacionada com o ser humano. Até 
mesmo na saúde é possível verificar que a cor tem uma 
missão universal e muito benéfica. O tom de pele pode 
mostrar-nos os nossos problemas de saúde, assim como a 
cor dos nossos olhos ajuda também ao diagnóstico e a cor 
da língua igualmente fornece indicações básicas do nos-
so estado de saúde. O objetivo deste tema é mostrar que 
existem diferentes reações, na presença das várias cores. 
A cor do espaço transmite às pessoas energias tanto po-
sitivas como negativas. Em análise, apenas as sensações 
transmitidas pela cor sobre a visão variam a qualidade e a 
forma como cada um responde aos diferentes estímulos, e 
assim sendo, a perceção visual é distinta em cada caso. Os 
espaços têm sofrido muitas alterações nos últimos anos, 
pois este tema tem sido cada vez mais desenvolvido para 
oferecer às pessoas o bem-estar de que necessitam. Con-
tudo, tem de haver harmonia cromática e visual. Se a cor 
não for bem distribuída num determinado espaço, pode 
provocar desconforto. Então deve-se destacar algo que 
esteja em campo visual com a mesma intensidade. Por 
que existem tantos espaços com pouca luz natural? Desta 
forma não é possível estudarmos as cores da mesma ma-
neira, sabemos agora que a claridade é essencial no espa-
ço. Todas as cores que conhecemos têm uma simbologia, 

A cor do espaço transmite 
às pessoas energias tanto 
positivas como negativas. 
Em análise, apenas as sensações 
transmitidas pela cor sobre a visão 
variam a qualidade e a forma como 
cada um responde aos diferentes 
estímulos, e assim sendo, 
a perceção visual é distinta 
em cada caso.
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seja ela científica ou apenas psicológica, e daí os efeitos 
psicológicos que sofremos serem uma reação direta do 
nosso organismo a uma determinada situação. Existem 
muitos aspetos na nossa vida aos quais não damos im-
portância, mas que se encontram relacionados com a cor. 
Senão vejamos, por que usamos cores sombrias quando 
estamos perante espaços por si só sombrios? O cansaço 
e a depressão são sentimentos evidentes nas pessoas, 
provocados por estes espaços, existindo claro soluções 
para este tipo de situações, como trazer cores claras e 
vivas a esse espaço físico. No caso do espaço hospitalar, 
algumas vezes temos tonalidades quentes. Mas não serão 
estas prejudiciais e pouco estimulantes para os pacientes? 
O local deve ser vivo e claro para que se possa transmitir 
aos pacientes, assim como aos profissionais, sentimentos 
positivos e de esperança. A atitude mais sensata é sem-
pre eliminar o problema, qualquer que seja a situação. Não 
podemos conceber de imediato, mas podemos alargar 
horizontes de conhecimento para que um dia esta teoria 
seja posta em prática na totalidade, não suprimindo as 
pessoas, mas sim valorizando-as como seres essenciais 
ao espaço. Os exemplos do insucesso ainda existem, em 
grande parte, por não investirmos na teoria da cor, por 
vivermos em espaços menos acolhedores quando os po-
demos tornar mais expressivos e convidativos, e por “vi-
vermos” ainda na estagnação da cor. Atribuir à sociedade 
a culpa por certos comportamentos erróneos não é, a meu 
ver, uma maneira de pensar nem uma atitude sensata. 
Costumamos ser nós mesmos a decidir esses aspetos e a 
torná-los possíveis para o nosso próprio bem-estar. Essa 
é uma visão determinante no pensamento de cada um. 
De repente, o que alguém acha interessante e significati-
vo, pode ser totalmente inviável para outros, o que não é 
justo, pois o ser humano é diretamente responsabilizado 
e influenciado por esses atos. De todos os nossos escri-
tores, o único que conseguiu compreender a mente e o 
comportamento do ser humano perante a cor foi Eva Hel-
ler. Eu recorro sempre a ela quando tenho de tratar deste 
tema. Podemos interpretar as emoções e os sentimentos 

de uma pessoa através das suas cores preferidas, assim 
como através do espaço onde esta se insere. O uso da cor 
deve ser entendido tendo em conta as condições básicas, 
o próprio ser humano e as suas fragilidades. Para que isso 
seja possível é necessário ter conhecimento e estudo das 
cores e do espaço, encontrando conforto. O branco e o pre-
to são exemplos que mostram já uma grande distinção de 
significados para as pessoas. Porque será que vemos pes-
soas de luto a usar a cor preta e outras a usar cor branca? 
Não se entende o branco como uma cor, mas sim a ausên-
cia dela. O branco por si só é uma cor “limpa”, é a cor da ino-
cência e da pureza, sendo por isso também a cor do luto 
em muitas religiões. A cor branca, quando colocada num 
espaço relativamente pequeno, indica-nos de imediato 
uma área mais ampla, assim como se o espaço não tiver 
acesso a luz natural, isto irá ajudar logicamente à nossa 
perceção visual sobre este. Trata-se de uma cor primordial 
que traz alegria e claridade ao espaço. Porém, em grande 
quantidade, torna-se muito fria e monótona. Tendo em 
conta as considerações de cada ser humano, esta teoria 
acaba por ser universal, pois a harmonia assim como o 
conforto de que falei anteriormente são igualmente uni-
versais. A cor preta inserida num espaço, seja ele numa 
simples sala ou numa loja ou até mesmo no hospital, vai 
transmitir uma sensação de abandono e introspeção, uma 
vez que vai logicamente simbolizar uma área vazia e fa-
vorecer pensamentos relacionados com a morte, sendo 
então considerada misteriosa. 

E quanto ao vermelho, será esta a cor do amor? O ver-
melho é uma cor muito associada ao preto, pois as duas 
representam um contraste: o vermelho é amor e o preto 
vem por este meio representar o ódio. O preto vem ape-
nas intensificar todo o significado negativo, distinguindo 
o bem do mal. O vermelho é sangue e vida, mas qualquer 
cor combinada com preto tornar-se-á sempre negativa. 

No caso do espaço hospitalar, 
algumas vezes temos tonalidades 
quentes. Mas não serão 
estas prejudiciais e pouco 
estimulantes para os pacientes? 
O local deve ser vivo e claro 
para que se possa transmitir 
aos pacientes, assim como 
aos profissionais, sentimentos 
positivos e de esperança.

E quanto ao vermelho, será 
esta a cor do amor? O vermelho 
é uma cor muito associada ao 
preto, pois as duas representam 
um contraste: o vermelho é 
amor e o preto vem por este 
meio representar o ódio. O preto 
vem apenas intensificar todo o 
significado negativo, distinguindo 
o bem do mal. O vermelho é 
sangue e vida, mas qualquer cor 
combinada com preto tornar-se-á 
sempre negativa.
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A cor vermelha é a mais vigorosa das cores, pois é a cor 
da vida, mas combinando esta com um espaço, o resulta-
do será menos bom, uma vez que o vermelho é demasiado 
excitante, não provocando um resultado calmante como, 
por exemplo, a cor branca. Desta forma, apesar de ser uma 
cor muito significativa, pode ter diversos resultados, rela-
tivamente à sua simbologia, enquanto espaço, e até mes-
mo vestuário. Será o vermelho a cor ideal para colocar, por 
exemplo, num ambiente hospitalar? Apesar do seu signifi-
cado de vida e força, quando colocada numa área de saúde, 
pode ter resultados de mau-estar e excitação, assim como 
fazer subir a temperatura do espaço, pois trata-se de uma 
cor quente e que estimula a interiorização, o que não é be-
néfico para pacientes que sofram de perturbações do siste-
ma nervoso. Um espaço onde a cor vermelha predomine é 
ideal para áreas frias, isto é, num hospital o vermelho seria 
ideal apenas para casos de espaços agravados pelo frio e até 
mesmo pela influência de pessoas com esses problemas. O 
vermelho aumenta a tensão muscular, ativa a respiração e 
estimula a pressão arterial. O uso desta coloração é benéfi-
co, pois favorece a força e a vontade do homem. Sabemos 
que grande parte das cores têm propriedades curativas. O 
verde é apenas mais uma delas e das mais consideráveis. 
Firmeza, perseverança e esperança é o que define o verde, 
equilibrando as emoções. É a cor que menos cansa a vista, 
é o equilíbrio entre o calor e o frio num determinado espa-
ço, seja ele pequeno ou grande. A cor verde, como sabemos, 
está diretamente associada à natureza e ao bem-estar, logo 
consegue transmitir uma sensação calmante e refrescante, 
reduzindo a tensão e comportamentos do homem. O poder 
de harmonizar é o que a distingue de todas as outras, sen-

do um dos seus efeitos fisiológicos favorável reduzir as in-
sónias e hipertensão. O verde é de temperatura agradável e 
é a cor do meio-termo, a cor calma. A cor verde é o símbolo 
da vida no sentido mais amplo que podemos conhecer, tudo 
o que é verde é saudável, e a combinação desta com o ver-
melho simboliza a vitalidade máxima. Quando combinadas 
num determinado espaço, podem tornar-se desagradáveis, 
mas no sentido psicológico é o melhor entendimento que 
podemos ter. O verde dá uma maior flexibilidade ao poder 
da vontade, estimulando o amor-próprio e contribuindo 
para um temperamento intransigente e tirano. Quando se 
trata de espaços frequentados por pessoas mais velhas, o 
verde é a melhor cor a ser utilizada, pois para além de tudo 
o que esta simboliza, também é usada para momentos de 
depressão e tristeza, para que possa trazer ao homem o re-
conforto e a estimulação de que necessita. É recomendável 
para aumentar energias do local, apesar de neutra, esta cor 
não se aconselha misturada com outras, para não criar am-
bientes quentes e onde predominam sentimentos de inveja 
ou até mesmo raiva. Por alguma razão o verde é também 
uma cor funcional, utilizada nos uniformes dos cirurgiões, 
pelo facto de produzir uma ação calmante, e permitir que, 
quando caia sangue nos mesmos, este se torne de cor cas-
tanha e não abale as estruturas emocionais de quem ali se 
encontra. 

No entanto, o verde-escuro pode já transmitir um efeito 
prejudicial, tanto fisicamente como psicologicamente, pois 
representa o princípio da morte, isto é, a negação da vida e 
da alegria. Apesar de ser uma cor que assenta bem nas vá-
rias faixas etárias, está inserida em grande percentagem na 
juventude. Na verdade, até agora já entendemos um pouco 

Por alguma razão o verde é também uma cor funcional, 
utilizada nos uniformes dos cirurgiões, pelo facto de produzir 

uma ação calmante, e permitir que, quando caia sangue 
nos mesmos, este se torne de cor castanha e não abale 

as estruturas emocionais de quem ali se encontra. 
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Existem assim muitos tons de azul que irradiam ener-
gias e sentimentos diferentes, afetando-nos de maneiras 
distintas. Com tudo isto verificamos que o azul deve ser 
especialmente usado em zonas de dormir. Esta cor tem 
um efeito mais frio que o branco, pois o branco significa 
luz. Como cor para ambientes, o azul não é de todo uma 
cor aconchegante embora resulte muito bem em espaços 
amplos, dá a sensação de abrir o espaço deixando entrar 
o frio, não sendo aconselhável em outros espaços que 
não os de grandes dimensões. Quando falamos de países 
quentes, a cor azul é muitas vezes usada, pois esta irá des-
pertar uma agradável sensação de frescura. As cores são 
um elemento capaz de mostrar muitos aspetos de uma 
cultura, isto é, as cores que as pessoas usam na sua casa, 
as cores que usam no seu vestuário repassam inúmeras 
informações sobre a sua própria cultura. 

Desta forma, podemos neste momento concluir que 
uma zona de estar tolera melhor as cores ativas, um am-
biente de trabalho cores que estimulem a vontade não 
só de trabalhar, como as que introduzem energia, e nas 
zonas mais privadas, cores que nos aproximem mais do 
descanso e do relaxamento, promovendo um estado de 
calma e serenidade. O excesso de uma cor é sempre con-
siderado negativo, não favorecendo o bem-estar ou até 
mesmo a sensualidade. Num quarto onde esteja um casal, 
nunca devemos usar o vermelho em abundância nem um 
tom claro como branco, mas um pouco de ambos será o 
suficiente para ajudar ao espaço e às emoções de cada ser 
humano. Todo o cuidado é pouco quando se trata de locais 
públicos e quem trabalha com cores, como artistas, desig-
ners de interiores, designers gráficos, entre muitos outros 
profissionais, tem de saber de que forma as cores irão afe-
tar as pessoas e como estas se vão traduzir no seu pen-
samento. A relação das cores com os nossos sentimentos 
mostra como ambos se combinam, pois as suas associa-
ções não são apenas questões de gosto mas inevitavel-
mente experiências universais, que estão enraizadas no 
nosso pensamento desde a infância. Chamamos a isso psi-
cologia da cor, e agora entendemos como esta influencia a 
nossa aura, assim como os nossos gostos, o ambiente que 
nos rodeia, e também as propriedades curativas que cons-
tituem as cores de uma forma geral.

mais sobre cor e sobre como esta provoca determinadas su-
gestões. Vimos cores que promovem a tranquilidade assim 
como as que realçam a energia. E como todos nós simpati-
zamos mais com uma cor do que com outras, usando mais 
uma no vestuário e optando por outras na decoração de 
espaços, por exemplo. A realidade é que tanto a decoração 
como o vestuário são coisas “mortas”, apenas utilizadas por 
pessoas para definir como se podem sentir melhor. Acre-
dito que muitos se perguntem porque gostamos tanto de 
usar roupa preta e seriamos incapazes de utilizar esta cor 
em nossa casa ou no nosso ambiente de trabalho. Até agora 
já conseguimos entender melhor o porquê. Tudo está rela-
cionado com a psicologia da cor, ou seja, todas as cores que 
conhecemos são apenas diferentes formas de manifestar a 
energia que sentimos, sabendo que elas podem ser quen-
tes ou frias, luminosas ou escuras. Apesar de tudo, o azul 
é a cor predileta das cores, constituída por características 
e sentimentos bons, assim como compreensão. A simpatia, 
a harmonia, a amizade e a confiança são sentimentos onde 
esta cor predomina acima de qualquer outra. Quando asso-
ciamos uma cor a algo é em contextos muito amplos, por 
isso, podemos afirmar que o azul é associado ao céu e logo 
é a cor do divino e do eterno. Trata-se de uma cor suave que 
produz calma, tranquilidade, paz e segurança, favorecendo 
muitas atividades intelectuais e de meditação. O azul ajuda 
a controlar a mente, a ter clareza de ideias e a ser criativo.

 Relativamente a espaços, o azul é uma cor fria, logo 
pode ser utilizado em áreas muito amplas sem se tornar 
aborrecido, mas tendo em conta que deve sempre ser agre-
gado com outras cores para evitar a monotonia, especial-
mente se estas forem quentes. Precisa de ser usado com 
cuidado, senão pode criar um ambiente demasiado frio. 
Azul a mais pode provocar uma retração nas emoções do 
homem, sendo sempre conveniente usar esta cor em áreas 
onde haja muita tensão, atritos e desavenças, para que 
possa ser notável a diminuição da pressão sanguínea e a 
redução do stress. No que respeita a propriedades curativas 
é uma excelente cor para quem sofre de insónias, favore-
ce o oxigénio, acalma e refresca o nosso sistema nervoso e 
age positivamente no que diz respeito à assimilação. 

Porém, como acontece em outras cores, e esta não foge 
à regra, quando usada em tonalidades mais escuras, tem 
então um simbolismo de distância e infinito profundo. 
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EVENTOS E MOMENTOS
A APAH MARCOU PRESENÇA EM EVENTOS NACIONAIS:

THINk TANk "CONSENSO ESTRATéGICO PARA 
A GESTÃO INTEGRADA DA HEPATITE C EM PORTUGAL" 
[2.ª e 3.ª reuniões, 13 de janeiro e 10 de março, Lisboa]

CICLO DE WORkSHOPS DE BOAS PRÁTICAS 
DE GESTÃO HOSPITALAR ACSS/APAH − WORkSHOP 
DE GESTÃO DO ACESSO à CONSULTA EXTERNA
[15 de janeiro, Lisboa]

ASSEMBLEIA–GERAL DA APAH 
[7 de fevereiro, Lisboa]

REUNIÃO DO BOARD DA EAHM 
[7 de fevereiro, Lisboa]
Presentes na reunião: Presidente (Alemanha), Secretário-geral (Bélgica)
Elementos do Board pertencentes às associações dos seguintes países: 
Áustria, Irlanda, França e Portugal (Dr. Pedro Lopes)
Todos os elementos presentes na Reunião foram recebidos no Hospital 
de São José e um dos pontos debatidos foi a possibilidade da APAH poder 
organizar a curto prazo um congresso europeu (2015, 2017?).

SIMPóSIO "A SAÚDE DO FíGADO E O ROTEIRO 
PELA INCLUSÃO" 
[14 de fevereiro, Porto] 

CICLO DE WORkSHOPS DE BOAS PRÁTICAS 
DE GESTÃO HOSPITALAR ACSS/DGS/APAH − 
WORkSHOP DE GESTÃO DE BLOCO DE PARTOS
[18 de fevereiro, Porto]

REVISTA PORTUGUESA DE FARMACOTERAPIA − 
REUNIÃO DE REFLEXÃO SOBRE INOVAÇÃO DISRUPTIVA, 
INFARMED 
[20 de março, Lisboa] 

REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
PARA O ESTUDO CLíNICO DA SIDA − DISPENSA 
DE ANTIRRETROVIRAIS: PROBLEMAS E SOLUÇõES 
[29 de março, Aveiro]

REUNIÃO DO SUBCOMMMITTE EUROPEAN AFFAIRS, 
DA EAHM  
[21 de fevereiro, Bruxelas]
O assunto foi  a IMPO − a new working model for the EAHM. 

A APAH E A SOCIEDADE PORTUGUESA DE MEDICINA 
INTERNA INICIARAM UMA PARCERIA PARA A CRIAÇÃO 
DE UMA COMUNIDADE PRÁTICA DE CONHECIMENTO, 
através da promoção da discussão de temas  relevantes da atividade 
clínica prática diária. Um dos instrumentos desta parceria é o blog SPMI − 
NESTOR, onde se publica um artigo mensal de estimulo à troca 
de impressões entre os internistas e os membros da APAH em: 
http://spminestor.blogspot.pt
O primeiro artigo  subordinado ao tema “A Qualidade em Saúde 
e a Segurança do Doente” da autoria de Margarida França, 
Administradora Hospitalar e Vice-Presidente da APAH, 
foi publicado em 28 de fevereiro de 2014.

OUTROS EVENTOS E NOTÍCIAS:

No passado dia 7 
de fevereiro de 2014 
realizou-se, no anfiteatro 
do Hospital Júlio de Matos, 
a  assembleia-geral 
da APAH.

No passado dia 14 de fevereiro a APAH esteve 
presente no Simpósio "A Saúde do Fígado e o 
Roteiro pela Inclusão".
 A relação entre a saúde do fígado e a exclusão 
social, a análise de aspetos de índole social, política 
e económica no doente com patologia hepática, a 
consciência dos profissionais que diariamente se 
deparam com esta realidade, a sensibilização para 
esta temática e perspetivas futuras foram alguns 
dos assuntos abordados neste Simpósio.
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> III Conferência Mundial de Regulação 
das Profissões de Saúde 
Data: 17 e 18 de maio de 2014
Local: Hotel Crowne Plaza − Genebra − Suíça
Mais informações em: 
www.whpa.org/whpcr2014

> Congresso FBAH 
− Congresso de Gestão em Saúde
Data: 22 e 23 de maio de 2014
Local: Expo Center Norte, S.Paulo 
Mais informações em: 
www.fbah.org.br/congressos

> IX Congresso Pan-americano 
de Infeções Hospitalares 
Data: 30 de julho a 02 de agosto 
Local: Malécon del Salado,Guayaquil
Mais informações em: 
www.asociacioncontroldeinfecciones.com

> 2º Congresso Internacional 
de Saúde do IP Leiria 
Data: 09 de maio de 2014
Local: Campus 2 do Instituto Politécnico de Leiria 
Mais informações em: 
www.health.ipleiria.pt/?page_id=28

> Hong-Kong − Hospital Authority 
Convention 2014
Data: 07 e 08 de maio de 2014
Local: Hong Kong Convention & Exhibition Centre 
Mais informações em: 
www.ha.org.hk/haconvention/hac2014/en_program.
html

>Fórum Integração de Cuidados 
− Unidades Locais de Saúde
Data: 14 de maio de 2014 
Local: Lisboa – Ordem dos Médicos
Mais informações em: www.apegsaude.org

EVENTOS +
…DEIXAMOS AQUI ALGUMAS SUGESTÕES DE EVENTOS FUTUROS: 



Best hospital administration 
practices for the future

Nos dias 11 e 12 de Abril de 2014, 
a APAH, em parceria com a abbvie,  
realizou no Palace Hotel Monte Real 
− Leiria, a iniciativa "Healthcare 
excellence − Best hospital 
administration practices 
for the future" .
Esta iniciativa incluiu várias 
conferências, workshops e a 
apresentação de projetos de melhoria 
e inovação na área da saúde, com a 
participação de vários hospitais.  
Traduzindo a excelência do que de 
melhor se faz em Portugal na área, 
o projeto vencedor foi o do Centro 
Hospitalar de S. João, E.P.E., 
intitulado "Inteligência Clínica" 
e dirigido pelo Engenheiro 
José Pedro Almeida.

Healthcare
excellence
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