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APAH
Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares

A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares – APAH é uma

organização representativas dos profissionais com funções de gestão na

área da saúde em Portugal, dedicando-se a apoiar os administradores

hospitalares no desenvolvimento e implementação de elevados padrões

de exercício profissional nos múltiplos contextos organizacionais onde

desempenham funções.

Assume como principal objetivo a criação de valor na cadeia de prestação

de cuidados de saúde, de modo a contribuir para a melhoria da saúde e

bem-estar da sociedade.

Para mais informação sobre a APAH visite www.apah.pt
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WINNING SCIENTIFIC MANAGEMENT
Foco na produtividade e previsibilidade dos negócios

Somos uma equipa com experiência consolidada no mercado nacional e

internacional no âmbito de serviços de consultoria e formação de gestão.

A nossa visão é que cada cliente e cada colaborador encontre na

WINNING o caminho para o seu sucesso. BECOME WINNERS.

TOGETHER.

A missão da WINNING é atuar cientificamente nos nossos clientes

ajustando o seu modelo de negócio de forma a criar vantagens

competitivas permanentes. WE REINVENT YOUR BUSINESS MODEL.

Pautamo-nos por valores de paixão por aquilo que fazemos, colocando

sempre o máximo do nosso know-how, expertise e empenho em cada

desafio, dando sempre lugar a que todos participem e se envolvam,

dentro de uma postura de máximo profissionalismo, respeito e equidade.

PASSION, PERFORMANCE, PREDICTABILITY, PARTICIPATION,

POSITIVE BELIEFS.

Faz parte da nossa missão apoiar os nossos clientes na resolução dos

seus desafios aplicando sobretudo métodos científicos de identificação

do problema-raiz, aquele que efetivamente origina o impacto!

Associamos por isso à nossa imagem corporativa o espírito das crianças,

pois nos projetos que desenvolvemos incorporamos uma permanente

“idade dos porquês”.

We deliver

results through

PASSION

We

improve your

PERFORMANCE

We create

PREDICTABILITY

We value your

PARTICIPATION

We do it with

POSITIVE

BELIEFS
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O NOSSO EXPERTISE NOS SERVIÇOS OFERECIDOS
Sustentado em normativos e procedimentos globalmente assumidos como prática a seguir

While rule of thumb emphasizes mere expectation, scientific management denotes precision in determining any aspect of work.  Frederick Winslow Taylor, 1880
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SCIENTIFIC MANAGEMENT
Os pressupostos são a maior barreira ao desenvolvimento da inteligência organizacional

MATURIDADE NA TOMADA DE DECISÃO DA GESTÃO:

Estimativas Independentes

Gestão Científica

Jogos de Excel

Gestão Irresponsável

1

1.º Decisão

2.º Justificação

Atos de Fé e Expectativas

Gestão Incompetente
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Scientific Management:

Histórico

Experimental

Interrogativo

Então… Efeito

Se… Causa

2

Então… Efeito

Se… Causa

Pressupostos

Mediatismo

Concorrência

Management by Faith:

“Scientific management promises to replace rules of thumb with accurate measurements.” Frederick Winslow Taylor, 1880

A necessidade de crescer

rapidamente, de aumentar a quota

de mercado, de ganhar margem

obriga o gestor a tomar

permanentemente decisões, numa

tentativa constante de atingir os

objetivos e prosperar. Muitas

organizações conseguem atingi-los

de forma rápida e substancial,

outros despendem imensos

recursos e tempo para o fazer num

processo recursivo de tentativa-erro.

Organização Inteligente:

▪ Humildade Intelectual

▪ Abandonar Pressupostos

▪ Curiosidade Agressiva

▪ Customer-Centric
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SUMÁRIO
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SUMÁRIO
Breve enquadramento da tecnologia medicamento

8

Portugal tem vindo a dar passos notórios na acessibilidade à

Tecnologia Medicamento (TM), criando condições mais adequadas

e favoráveis para o acesso (utilização), ainda que haja um longo

caminho a percorrer. O financiamento público de medicamentos

em Portugal é um instrumento fundamental da política de saúde

pública e, dadas as características que apresenta, um gerador de

maior coesão social.

Dada a exigência de avaliação prévia, a decisão baseada neste

processo é um fator determinante no acesso aos medicamentos

em Portugal. A probabilidade da comparticipação da TM ocorrer

em períodos estipulados por lei é ainda baixa. As dificuldades

citadas são particularmente evidentes na TM utilizada nos

hospitais, nomeadamente, em oncologia e no tratamento de

doenças raras. Estas provas justificam uma reflexão cuidadosa das

autoridades competentes e dos stakeholders envolvidos.



©2017 WINNING Scientific Management

INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO
Principais tendências no setor da Saúde identificadas pelos participantes

#8 | Integração da Farmácia

O farmacêutico sairá da farmácia e será integrado 

nas equipas multidisciplinares e nas enfermarias 

para um cuidado de saúde centrado no utente

#2 | Medicina Personalizada

Os avanços tecnológicos na ciência permitem hoje 

sequenciar os genes humanos, identificar riscos de 

desenvolvimento de doenças e trabalhar sobre a 

sua prevenção

#7 | Gestão na Saúde

Os decisores e profissionais em saúde começam 

hoje a estar mais capacitados para gerir decisões 

onde cabem a vertente técnico-científica e a 

vertente económica

#4 | Tecnologia na Gestão de Stocks

A legislação contribui para esta evolução que 

permitirá trazer ganhos em saúde com a libertação 

do farmacêutico das suas funções logísticas 

aproximando-o do utente

#1 | Data Science – Monitorização 

em Saúde
A análise smart data e de forma segura dá poder 

às organizações para uma melhor adequação das 

necessidades da sua cadeia de valor

#3 | Economia Digital

É cada vez maior a adoção de meios digitais para 

aceder à informação em tempo real e interagir 

com os utentes

#5 | Comparticipações orientadas às 
Doenças Crónicas

Cada vez mais as comparticipações para o 

tratamento de doenças crónicas absorvem o bolo 

da verba disponível em Saúde

#6 | Utente informado

Resultado da globalização da informação, o utente 

está hoje mais informado obrigando os 

profissionais de saúde a colocar-se de igual para 

igual e a garantir a máxima qualidade em Saúde



©2017 WINNING Scientific Management

ABORDAGEM PROCESSO
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INNOVATION4: GESTÃO DA TECNOLOGIA MEDICAMENTO
Abordagem Macro Processo: Fase 1 | Fase 2 | Fase 3

Auscultação dos 
Stakeholders

Innovation4: 
Gestão da 
Tecnologia 

Medicamento

Apresentação 
pública do 

relatório Final

Outcome: 

Relatório intermédio 
com a compilação 
dos dados recolhidos

12

Levantamento de Dados:

1. Desafios internos

2. Desafios dos outros Stakeholders

3. Tendências para o setor

4. Fatores Críticos de Sucesso para o Evento

Evento realizado em Fevereiro 2017

Teve por base um exercício de Creative 

problem solving e um focus group com 

associações de doentes

Outcome: 

Relatório final com a 
compilação dos 
dados recolhidos

Evento público que visa criar um plano de 

ação para as soluções propostas pelo 

Innovation4 para efetivar um compromisso 

por parte dos principais decisores em saúde

Outcome: 

Plano de ação 
Innovation4

A iniciativa Innovation4: Gestão da Tecnologia Medicamento é fruto de uma parceria entre APAH/WINNING Scientific Management e todos os

participantes que cocriaram todos estes conteúdos de forma ativa. É composta por três momentos distintos, mas que se integram com o intuito

de dotá-la de maior consistência e sustentabilidade.

“Nenhum de nós é tão 

inteligente quanto 
todos nós juntos”. 

Warren Bennis

1

2

3
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Administradores 
Hospitalares

Gestores da 
Indústria 

Farmacêutica

Diretores 
Farmácia

Médicos e 
Associações de 

Doentes

INNOVATION4: GESTÃO DA TECNOLOGIA MEDICAMENTO
Análise de processo: Caracterização dos participantes

13

12 11 12 8

Relativamente à auscultação dos stakeholders

foram envolvidos doze Administradores

Hospitalares, doze Diretores de Farmácia, onze

Gestores da Indústria Farmacêutica, três

médicos – que assumiram um papel interventor

na identificação e construção de soluções para

os restantes stakeholders – e cinco Associações

de Doentes.

Para auscultar os stakeholders foram realizadas

45 entrevistas individuais, presencialmente ou

via telefone, sendo que no final das mesmas,

foram enviadas fichas de resumo com o intuito

de sintetizar o mesmo encontro.
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ANÁLISE DE CONTEÚDO
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ANÁLISE DE CONTEÚDO
Auscultação dos Stakeholders: Principais problemas identificados por stakeholder tipo

Dificuldade de introdução 

da TM no Mercado

Modelos de Risco Partilhado 

acarretam um investimento e 

custo de manutenção para 

ambas as partes

Má Reputação da Indústria 

Farmacêutica

O embalamento da TM por 

parte da Indústria Farmacêutica 

não permite um eficaz 

rastreamento na utilização 

hospitalar

Falta de eficiência no processo 

de aquisição da TM

São parte pouco ativa na 

discussão dos perfis 

terapêuticos de maneira a 

conseguirem enquadrar as 

necessidades e disponibilidades 

da farmácia

Opacidade no financiamento 
e gestão estratégica no 
circuito do medicamento

Iniquidade de acesso ao 
medicamento [consoante 
geografia e Hospital]  

Ausência de decisão 
partilhada

Necessidade de alinhamento 

entre as entidades centrais e 

as prestadoras de cuidados de 

saúde em relação à gestão da 

TM

Reduzida capacidade de 

investimento no Capital 

Humano das instituições 

prestadoras de cuidados de 

saúde

Desequilíbrio dos recursos 

disponíveis para fazer face às 

crescentes necessidades do 

hospital 

15

Administradores 
Hospitalares

Gestores da 
Indústria 

Farmacêutica

Diretores 
Farmácia

Associações de 
Doentes



©2017 WINNING Scientific Management

ADMINISTRADORES HOSPITALARES
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ANÁLISE DE CONTEÚDO
1. Principais problemas identificados –Administradores Hospitalares

Necessidade de alinhamento 

entre as entidades centrais e 

as prestadoras de cuidados de 

saúde em relação à gestão da 

TM

Reduzida capacidade de 

investimento no Capital 

Humano das instituições 

prestadoras de cuidados de 

saúde

Desequilíbrio dos recursos 

disponíveis para fazer face às 

crescentes necessidades do 

hospital 

Administradores 
Hospitalares

Ao longo das próximas 5 páginas serão detalhados os três principais problemas de gestão da TM

identificados para os Administradores Hospitalares bem como listados outros, não menos importantes,

mas menos referidos pelos stakeholders no âmbito das entrevistas.

Finalmente, será exposto o exercício de creative problem solving desenvolvido pelas mesas um e dois

durante o evento Innovation4: Gestão da Tecnologia Medicamento.
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ANÁLISE DE CONTEÚDO
Auscultação dos Stakeholders: Problema 1 – Administradores Hospitalares

Causas 

Impactos

Necessidade de alinhamento entre as entidades centrais e as instituições prestadoras de cuidados 

de saúde em relação à gestão da TM

Ausência de articulação entre a aprovação da TM a nível central e as disponibilidades
financeiras/orçamento das instituições prestadoras de cuidados de saúde

Inexistência de uma gestão integrada, de base populacional e preditiva do orçamento
das instituições prestadoras de cuidados de saúde

Ausência de visão integrada da TM a médio/longo prazo por parte dos gestores de 

saúde que não promove o modelo de organização social sustentável

Iniquidade de acesso à TM [consoante geografia e Hospital]

Diretrizes da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica coexistem com as decisões 

das Comissões de Farmácia e Terapêutica das instituições prestadoras de cuidados de 

saúde

18

46% 44%

17% 22%

50% 71%

50% 36%

50% 36%

0% 22%
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ANÁLISE DE CONTEÚDO
Auscultação dos Stakeholders: Problema 2 – Administradores Hospitalares

Impactos

Causas 

Reduzida capacidade de investimento no Capital Humano das instituições prestadoras de 
cuidados de saúde

Capital Humano existente sem perspetivas de construção de carreira

Os processos de Procurement/contratação revestem-se de um elevado nível de

burocracia e complexidade

Incapacidade de reter talentos com fenómenos de burnout dos profissionais de saúde

Muito foco no processo ao invés do resultado [Produtividade Vs medição de resultados

Diminuição da Eficiência gerada pela desmotivação do Capital Humano

19

54% 66%

14% 42%

29% 58%

43% 33%

43% 25%

14% 33%

0% 33%

Disponibilidade financeira para a capacitação Capital Humano não é uma prioridade
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ANÁLISE DE CONTEÚDO
Auscultação dos Stakeholders: Problema 3 – Administradores Hospitalares

Impactos

Causas 

77% 63%Desequilíbrio dos recursos disponíveis para fazer face às crescentes necessidades do hospital

O modelo de financiamento não se encontra centrado nos resultados [não está ajustado 

à realidade populacional, tipologia de doentes, necessidades futuras e geração de valor]
40% 50%

10% 55%EBIDTA < 0 

50% 75%A visão orientada ao custo e não ao valor 

50% 10%Pressão na negociação da TM, face ao orçamento escasso, com a Indústria Farmacêutica 

20

30% 50%

40% 50%

Inexistência de uma gestão integrada, de base populacional e preditiva do orçamento 

das instituições prestadoras de cuidados de saúde

Os modelos orgânicos de tomada de decisões e processos apresentam espaços de 

melhoria
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O modelo de financiamento não se encontra centrado nos resultados obtidos [não está 

ajustado à realidade populacional, tipologia de doentes, necessidades futuras e geração 

de valor]

Inexistência de uma gestão integrada, de base populacional e preditiva do orçamento 

das instituições prestadoras de cuidados de saúde

Os modelo orgânicos de tomada de decisões e processos apresentam espaços de 

melhoria

A visão orientada ao custo e não ao valor 

EBIDTA < 0 

ANÁLISE DE CONTEÚDO
Auscultação dos Stakeholders: Outros problemas identificados– Administradores Hospitalares

Ausência de meios para medição dos ganhos e decisão com base em evidência gerando 

o desconforto de não ter a perceção de estar a prestar um serviço custo-eficiente

Assimetria de conhecimento entre os gestores e os profissionais de saúde o que não

permite ter 100% de unanimidade nas decisões associadas ao circuito da TM

Corporações em saúde são fortes e com muito poder sendo a mudança de processos

difícil de realizar

As medidas na saúde são tomadas em função dos ciclos políticos (4 em 4 anos) e não se 

tem em vista uma ação mais sustentável a 5, 10 ou 15 anos

Responsabilidades penais podem conduzir à burocratização excessiva

21

15% 25%

8% 25%

15% 6%

Outros Problemas Identificados

0% 13%

8% 3%
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ANÁLISE DE CONTEÚDO
Creative Problem Solving : Problema 1 – Administradores Hospitalares  

Necessidade de alinhamento entre as entidades centrais e as instituições prestadoras de cuidados de saúde em 

relação à gestão da TM
PROBLEMA

De Négócio

CAUSAS

Causa 1: Ausência de articulação entre a aprovação da TM a nível central e as disponibilidades financeiras/orçamento das 
instituições prestadoras de cuidados de saúde

Causa 2: Inexistência de uma gestão integrada, de base populacional e preditiva do orçamento das instituições prestadoras 
de cuidados de saúde

IMPACTOS
Impacto1: Ausência de visão 

integrada da TM a médio/longo prazo 
por parte dos gestores de saúde que 

não promove o modelo de organização 
social sustentável

Impacto 2:  Iniquidade de acesso à 

tecnologia medicamento [consoante 

geografia e Hospital]

Impacto 3: Diretrizes da Comissão 
Nacional de Farmácia e Terapêutica 

coexistem com decisões das Comissões 
de Farmácia e Terapêutica locais

Alterar o modelo de financiamento para acompanhar a complexidade do doente (financiamento vertical); 

Revisão do modelo de comparticipações excluindo a tecnologia obsoleta através da partilha de dados preditivos 

e outcomes entre indústria e produção (criação de boas práticas de gestão a longo prazo: normas que permitam 

perceber como acompanhamos e monitorizamos resultados); Criação de um Fluxo de trabalho para 

competências, definição de processos (modelo de governance top-down) com modelos formais de participação; 

Parte do investimento usado para IT ser alocado a outros serviços mais orientados ao cliente (valor aplicado em 

quick wins); Níveis de serviço diferenciados por patamares orçamentais;

SOLUÇÃO

BENEFÍCIOS
Benefício 1: Melhoria de serviço ao 

cliente;  Maior parceria entre os 

stakeholders; Melhores resultados com 

bom planeamento e controlo; Garantir 

envolvimento de todos os stakeholders;

Benefício 2: Financiamento adequado 

às necessidades dos hospitais; 

Hospitais adequados às necessidades 

dos doentes (maior equidade para o 

doente); Doente no centro

Benefício 3: Controlo de gestão 
(gestão científica); Maior qualidade dos 

dados, maior partilha de 
conhecimentos; Melhor definição dos 
objetivos e da ligação central-local; 

AUMENTO DO NEGÓCIO

CONFORMIDADE LEGAL

AUMENTO DA 

EFICIÊNCIA

REDUÇÃO

DE CUSTOS
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“A saúde só melhora se garantirmos a qualidade em todos 

os processos”

Administrador Hospitalar
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GESTORES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
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ANÁLISE DE CONTEÚDO
Principais problemas identificados – Gestores da Indústria Farmacêutica

Gestores da 
Indústria 

Farmacêutica

Ao longo das próximas 5 páginas serão detalhados os três principais problemas de gestão da TM

identificados para os Gestores da Indústria farmacêutica bem como listados outros, não menos

importantes, mas menos referidos pelos stakeholders no âmbito das entrevistas.

Finalmente, será exposto um exercício de creative problem solving desenvolvido pela mesa três durante

o evento Innovation4: Gestão da Tecnologia Medicamento.

25

Dificuldade de introdução 

da TM no Mercado

Modelos de Risco Partilhado 

acarretam um investimento e 

custo de manutenção para 

ambas as partes

Má Reputação da Indústria 

Farmacêutica
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ANÁLISE DE CONTEÚDO

Causas 

Impactos

Comparticipação tardia da TM em média de mais de 18 meses após a aprovação 

Europeia 90% 17%

20% 67%

91% 53%Dificuldade de introdução da Tecnologia Medicamento no Mercado

Ausência de alinhamento, vertical e horizontal, dos múltiplos modelos orgânicos de 
processos e tomada de decisões nas instituições [Política, Aprovação, Aquisição e 
Circuito da TM]

80% 45%

No processo de aquisição central, via catálogo da SPMS, o critério de seleção da TM
assenta no custo e não no valor 100% 45%

Desinteresse na produção e/ou presença da indústria no território nacional

Iniquidade de acesso à TM [consoante geografia e Hospital]

Redução das margens acrescidos de taxa de sustentabilidade sobre a TM [acordo 

Ministério da Saúde, Economia, Finanças e APIFARMA] o que dificulta, por um lado, a 

justificação interna da própria Indústria e por outro podem colocar em causa a 

sobrevivência de empresas mais pequenas

60%

20% 45%

Auscultação dos Stakeholders: Problema 1 – Gestores da Indústria Farmacêutica

26

23%
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Relação de desconfiança entre as partes relativamente à validação, partilha e tratamento 

de dados

Impactos
66%

33% 56%

ANÁLISE DE CONTEÚDO

Modelos de Risco Partilhado acarretam um investimento e custo de manutenção para ambas as 

partes 

Impactos
Não obtenção de dados necessários para validar os modelos de partilha de risco

O processo de implementação de modelos de partilha de risco apresenta dificuldades 

reais de operacionalização no terreno

Há escassez de recursos humanos especializados disponíveis para efetuar a 

monitorização/ acompanhamento

Profissionais de saúde trabalham em plataformas IT não integradas não conseguindo
“partilhar” dados de forma fácil

66% 66%

100% 89%

0% 78%

27% 27%

Causas 

Auscultação dos Stakeholders: Problema 2 – Gestores da Indústria Farmacêutica

27

66%
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ANÁLISE DE CONTEÚDO
Auscultação dos Stakeholders: Problema 3 – Gestores da Indústria Farmacêutica

Impactos

27% 35%

Causas 

Má Reputação da Indústria Farmacêutica

Comportamentos menos éticos e pouco claros [histórico] 66% 17%

A estratégia de atuação estava muito orientada ao Médico e à prescrição e não tinha em
conta outros decisores em saúde

0% 33%

A inovação que é lançada pela indústria não acrescenta tanto valor quanto o incremento
de custo adicionado 0% 92%

66% 50%

66% 58%

0% 58%

28

Interações e acesso limitado aos hospitais [p.e. controlo do número de visitas de 

profissionais da indústria Farmacêutica]

Relação de desconfiança com os decisores de saúde que não vêm a Indústria
Farmacêutica como um parceiro, não permitindo que sejam evidenciados os benefícios
da proposta de valor da TM

Dificuldade de a Indústria Farmacêutica justificar internamente [na sua estrutura 

internacional] a relação de desconfiança do sistema 
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ANÁLISE DE CONTEÚDO
Auscultação dos Stakeholders: Outros problemas identificados– Gestores da Indústria Farmacêutica

29

18% 47%

18% 9%

0% 3%

Outros Problemas Identificados

0% 3%

0% 3%

0% 3%

Prazo médio de pagamento muito elevado acima do legalmente previsto [acima de um

ano] e, gerando dificuldade no cumprimento da lei dos compromissos

Gestores e farmacêuticos utilizam ferramentas de gestão mais evoluídas e que suportam
a tomada de decisão na introdução da inovação no mercado hospitalar

Análise/revisão da despesa em saúde recai maioritariamente sobre a TM em detrimento

de outras áreas que merecem análise

Poucos centros de excelência para a realização de ensaios clínicos

Má avaliação das expetativas do mercado, em termos de procura, por parte da Indústria
Farmacêutica

Acordo realizado com a APIFARMA define um teto de despesa, um KPI que a Indústria

Farmacêutica pode não querer atingir
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ANÁLISE DE CONTEÚDO
Creative Problem Solving : Problema 2 – Gestores da Indústria Farmacêutica

Modelos de Risco Partilhado acarretam um investimento e custo de manutenção para ambas as partes PROBLEMA
De Négócio

CAUSAS
Causa 1: Relação de desconfiança entre as partes relativamente à validação, partilha e tratamento de dados

Causa 2: Há escassez de recursos humanos especializados disponíveis para efetuar a monitorização/ acompanhamento

IMPACTOS
Impacto 1: Não obtenção de dados
necessários para validar os modelos de partilha
de risco

Impacto 2: O processo de implementação de modelos de partilha de
risco apresenta dificuldades reais de operacionalização no terreno

Sensibilização das entidades centrais para a descentralização dos modelos de risco partilhado

Criação de uma unidade funcional de trabalho (Definição do processo, responsabilidades, sinergias entre  as 
unidades hospitalares e indústria farmacêutiva), de modo a  garantir um método mais efetivo de monitorização 
e recolha de dados após comercialização.

Evidenciar valor/benefício da medicação, ressalvando a segurança e eficácia da TM, consciencializando o doente

SOLUÇÃO

BENEFÍCIOS
Benefício 1: Foco nos resultados em saúde; 

Papel mais ativo na definição dos perfis 

farmacoterapêuticos; Recolha de dados mais 

fidedignos

Benefício 2: Garantia da solução melhor custo/efetiva; Aumento da 

eficácia e segurança da toma do medicamento; Aumento da confiança; 

Equidade e facilidade de acesso à medicação; Participação efetiva do 

doente

AUMENTO DO NEGÓCIO

CONFORMIDADE LEGAL

AUMENTO DA 

EFICIÊNCIA

REDUÇÃO

DE CUSTOS

Causa 3: Profissionais de saúde trabalham em plataformas IT não integradas não conseguindo “partilhar” dados de forma 

fácil
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“As farmacêuticas andaram enganados toda a vida porque 

sempre se centraram no médico e não no doente."

CEO Industria Farmacêutica
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ANÁLISE DE CONTEÚDO
Principais problemas identificados – Diretores de Farmácia

Diretores 
Farmácia

Ao longo das próximas 5 páginas serão detalhados os três principais problemas de gestão da TM

identificados para os farmacêuticos bem como listados outros, não menos importantes, mas menos

referidos pelos stakeholders no âmbito das entrevistas.

Finalmente, será exposto um exercício de creative problem solving desenvolvido pela mesa quatro

durante o evento Innovation4: Gestão da Tecnologia Medicamento.
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O embalamento da TM por 

parte da Indústria Farmacêutica 

não permite um eficaz 

rastreamento na utilização 

hospitalar

Falta de eficiência no processo 

de aquisição da TM

São parte pouco ativa na 

discussão dos perfis 

terapêuticos de maneira a 

conseguirem enquadrar as 

necessidades e disponibilidades 

da farmácia
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ANÁLISE DE CONTEÚDO
Auscultação dos Stakeholders: Problema 1 – Diretores de Farmácia

Impactos

Custos elevados com o reembalamento e preparação de unidoses para os Serviços 

Farmacêuticos

Elevado desperdício relacionado com Tecnologia Medicamento aumentando os riscos 

associados ao seu circuito 

Codificação e embalamento da TM pela Indústria Farmacêutica é feita, maioritariamente, 

em lotes e não à unidose

Na aquisição da TM o critério de seleção é o custo, não sendo dada relevância a 

componentes tecnológicas como o embalamento unidose

A regulamentação existente [Regulamento Delegado (UE) 2016/161 da Comissão em 

vigor a partir de 2019] mantém a codificação à caixa e não unidose

O farmacêutico despende demasiado tempo em questões logísticas

44% 60%

33% 0%

11% 0%

89% 10%

33% 40%

33% 80%

75% 66%

Causas 

O embalamento da Tecnologia Medicamento por parte da Indústria Farmacêutica não permite 

um eficaz rastreamento na utilização hospitalar

34

Custos elevados com o reembalamento e preparação de unidoses para os Serviços 

Farmacêuticos
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ANÁLISE DE CONTEÚDO

Impactos

Carga tripla de trabalho para obter a TM necessária para suprimir as necessidades 

hospitalares

Desinteresse na produção e/ou presença da indústria no território obrigando à 

importação da mesma tecnologia com custo muito elevado

Tempo de resposta elevado no processo de aquisição da TM

Na aquisição centralizada o critério de seleção da TM assenta no custo

Excessiva Burocratização e auditoria da atividade por parte dos organismos centrais de 

saúde e pouca sensibilidade para as realidades locais

Dificuldade em disponibilizar a tempo a TM ao utente

86% 9%

100% 17%

29% 25%

57% 9%

29% 92%

29% 9%

58% 36%

Causas 

Falta de eficiência no processo de aquisição da Tecnologia Medicamento

Auscultação dos Stakeholders: Problema 2 – Diretores de Farmácia
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ANÁLISE DE CONTEÚDO

Impactos

Expetativas dos stakeholders [doentes, médicos e indústria] face ao contributo dos 

farmacêuticos para uma intervenção mais próxima do doente apresenta espaços de 

melhoria

Desconforto de não ter a perceção de que se está a tratar com a alternativa mais custo 

eficiente

O farmacêutico despende demasiado tempo em questões logísticas em detrimento do 

acompanhamento dos casos clínicos junto do médico

O potencial contributo de um farmacêutico exige interlocutores com a preparação/ 

sensibilidade adequada à sua integração

Dificuldade em adequar as funções [farmacêuticos e técnicos de farmácia] com as 

necessidades identificadas nos processos de gestão da TM

Dificuldade em demonstrar o valor dos Serviços Farmacêuticos

75% 53%

25% 0%

0% 27%

25% 47%

75% 20%

50% 7%

33% 46%

Causas 

Necessidade de uma maior intervenção dos farmacêuticos na discussão dos perfis terapêuticos de 

maneira a conseguirem enquadrar as necessidades e disponibilidades da Tecnologia Medicamento

Auscultação dos Stakeholders: Problema 3 – Diretores de Farmácia
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ANÁLISE DE CONTEÚDO
Auscultação dos Stakeholders: Outros problemas identificados– Diretores de Farmácia
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Disponibilidade reduzida de uma tecnologia medicamento quando esta perde a patente
por desinteresse de produção [o valor económico não compensa a sua produção]

Nas compras centralizadas as PPP’s por responderem diretamente às ARS e não à SPMS
saem prejudicados (não são incluídos no processo de compra centralizada nem
abrangidos pelo acordo celebrado entre o MS, Economia, Finanças e APIFARMA)

Ausência de um modelo orgânico interno de processos e tomada de decisões
respeitantes ao circuito da Tecnologia Medicamento

Dificuldade em não ultrapassar o budget estabelecido de forma a garantir a qualidade

Dificuldade na gestão de stocks

Dada a instabilidade trazida pela inovação não disruptiva a previsibilidade do serviço
prestado ao consumidor final [seguradoras e/ou utente] é débil e cria ruído

42% 30%

8% 42%

8% 15%

16% 0%

8% 3%

8% 0%

Outros Problemas Identificados
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ANÁLISE DE CONTEÚDO
Creative Problem Solving : Problema 2 – Diretores de Farmácia

Falta de eficiência no processo de aquisição da Tecnologia MedicamentoPROBLEMA
De Négócio

CAUSAS

Causa 1: Tempo de resposta elevado no processo de aquisição da TM

Causa 2: Na aquisição centralizada o critério de seleção da TM assenta no custo

IMPACTOS Impacto1: Carga tripla de trabalho 

para obter a TM necessária para 

suprimir as necessidades hospitalares

Impacto 2:  Desinteresse na produção 

e/ou presença da indústria no território 

obrigando à importação da mesma 

tecnologia com custo muito elevado

Impacto 3: Dificuldade em 

disponibilizar a tempo a TM ao utente

Ajuste do prazo de concursos (exigindo timings legais mais eficientes)

Seleção de alternativas com base em critérios científicos

Mudança de paradigma (integrar know-how dos clientes SPMS)

Plataforma integradora de dados (ex. centralização de auditorias)

SOLUÇÃO

BENEFÍCIOS
Benefício 1: Envio de dados para uma 

única entidade/plataforma; Auditorias 

mais eficientes (comunicação entre 

todos os auditores); Integração das 

necessidades dos clientes internos

Benefício 2: Decisão não centralizada 

unicamente em custos; critérios 

científicos agrupados por equiparação

Benefício 3: Processo legal menos 
moroso e otimizado; 

AUMENTO DO NEGÓCIO

CONFORMIDADE LEGAL

AUMENTO DA 

EFICIÊNCIA

REDUÇÃO

DE CUSTOS

Causa 3: Excessiva Burocratização e auditoria da atividade por parte dos organismos centrais de saúde e pouco sensibilidade 

para as realidades locais
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“É mais importante conhecer o doente que tem a doença do 

que conhecer a doença que o doente tem"

Sir William Osler
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40
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ANÁLISE DE CONTEÚDO
Principais problemas identificados – Associações de Doentes

Associações de 
Doentes

No decorrer do processo do Innovation4 as associações de doentes foram chamadas a participar numa

fase tardia aquando da recolha de informação junto dos stakeholders.

No sentido de melhorar a qualidade de informação sobre este importante stakeholder realizou-se um

focus group com as associações de doentes por forma a compreender quais três principais problemas

de gestão da TM [identificando igualmente as causas e os impactos], ao mesmo tempo que foram

encontradas potenciais soluções [e os seus benefícios] para os mesmos problemas. Em seguida,

apresenta-se os resultados do focus group realizado.
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Opacidade no financiamento 
e gestão estratégica no 
circuito do medicamento

Iniquidade de acesso ao 
medicamento [consoante 
geografia e Hospital]  

Ausência de decisão 
partilhada
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ANÁLISE DE CONTEÚDO
Creative Problem Solving : Problema 1 – Associações de Doentes

Opacidade no financiamento e gestão estratégica no circuito do medicamento
PROBLEMA

De Négócio

CAUSAS

IMPACTOS
Impacto1: Indisponibilidade de verba 

para financiar novos medicamentos 
e/ou medicamentos já previstos

Impacto 2: Gera ruído e 
desconfiança/insegurança em todo o 

processo

Impacto 3: Elevados custos para o SNS 
pela ineficiência dos processos

Envolvimento de mais stakeholders no processo de financiamento (nomeadamente epidemiologistas e 
Associações de Doentes) num processo mais horizontal de comunicação e partilhaSOLUÇÃO

BENEFÍCIOS
Benefício 1: Acomodação de verba em 

medicamentos que vão ao encontro 
das necessidades dos doentes

Benefício 2: Maior confiança e 
segurança para o doente

Benefício 3: Redução de custos 
associados ao financiamento por 
tomada de decisão participada

AUMENTO DO NEGÓCIO

CONFORMIDADE LEGAL

AUMENTO DA 

EFICIÊNCIA

REDUÇÃO

DE CUSTOS
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Causa 1: Ausência de previsão para a orçamentação

Causa 2: Processo de aquisição do medicamento apresenta elevada ineficiência por falta de diálogo e foco nos objetivos 
centrais
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ANÁLISE DE CONTEÚDO
Creative Problem Solving : Problema 2 – Associações de Doentes

Iniquidade de acesso ao medicamento [consoante geografia e Hospital]  
PROBLEMA

De Négócio

CAUSAS

IMPACTOS
Impacto1: Redução da produtividade 

do doente [enquanto cidadão] e do 
Hospital

Impacto 2: Encargos acrescidos para o 
doente [financeiros e emocionais]

Impacto 3: Resultados em saúde 
dispares [consoante hospital e 

geografia]

Partilha pública de informação sobre disponibilidade do medicamentoSOLUÇÃO

BENEFÍCIOS
Benefício 1: Mais eficiência no acesso 
ao medicamento [beneficio hospital e 

doente enquanto trabalhador]

Benefício 2: Redução nos encargos 
para obtenção do medicamento e na 
carga emocional de todo o processo

Benefício 3: Resultados em saúde em 
consonância com a procura local

AUMENTO DO NEGÓCIO

CONFORMIDADE LEGAL

AUMENTO DA 

EFICIÊNCIA

REDUÇÃO

DE CUSTOS
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Causa 1: Multiplicidade de decisões que influenciam a disponibilização da terapêutica

Causa 2: Processos estão orientados à oferta em detrimento da procura
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ANÁLISE DE CONTEÚDO
Creative Problem Solving : Problema 3 – Associações de Doentes

Ausência de decisão partilhada
PROBLEMA

De Négócio

CAUSAS

IMPACTOS Impacto1: Não adesão à terapêutica 
[completa ou parcial]

Impacto 2: Desperdício de recursos 
[materiais e humanos] por não se usar 
o medicamento de forma responsável

Impacto 3: Resultados em saúde mal 
monitorizados e subaproveitados

Promoção da literacia e participação em saúde: Utilização de ferramentas auxiliares à decisão partilhada; 
Formação pré-graduada junto dos profissionais de saúde; Dinamização e partilha de experiências pilotoSOLUÇÃO

BENEFÍCIOS
Benefício 1: Aumento da percentagem 

de adesão à terapêutica através da 
participação e compromisso

Benefício 2: Aumento da utilização 
responsável do medicamento por 

incremento da participação

Benefício 3: Maior monitorização dos 
resultados para uma melhor avaliação 

da eficiência do medicamento

AUMENTO DO NEGÓCIO

CONFORMIDADE LEGAL

AUMENTO DA 

EFICIÊNCIA

REDUÇÃO

DE CUSTOS
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Causa 1: Falta de cultura de partilha [de todos para todos]

Causa 2: Falta de partilha de informação sobre terapêutica e alternativas [entre profissionais e utilizadores]

Causa 3: Comunicação ineficaz entre profissionais e utilizadores



” O maior problema com a comunicação é a ilusão de que 

ela foi alcançada. ”

George Bernard Shaw
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CONCLUSÕES
Principais conclusões da iniciativa Innovation4: Gestão da Tecnologia Medicamento
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Relatório Preliminar

A apresentação do relatório preliminar ao 

evento que compilava as vozes de todos os 

stakeholders auscultados proporcionou um 

maior envolvimento e participação durante 

o evento Innovation4

Auscultação

O método de entrevista individual ou focus

group é de longe a forma mais humana de 

captar a informação. Paralelamente, por ser 

uma metodologia de resposta aberta abre 

espaço a subjetividade. Ainda assim o saldo 

é positivo.

Innovation4: Gestão da TM

O evento assentou numa metodologia de 

creative problem solving teve um feedback 

positivo já que promoveu a participação de 

dos intervenientes chave no processo de 

gestão da TM no sentido de encontrar as 

soluções aos problemas propostos

Processo Resultado Espaço de melhoria

Innovation4: Gestão da TM

As soluções encontradas são fruto da 

participação conjunto o que agrega um 

consenso sobre cada visão tornando estas 

soluções mais robustas e exequíveis para 

um plano de ação

Relatório Preliminar

O relatório preliminar enquanto resultado 

permitiu sintetizar todas as visões acerca 

da gestão da TM e garantir um maior 

alinhamento destas visões por forma a 

construir um relatório final mais coeso. 

Relatório final

O presente relatório que permite sintetiza 

potenciais soluções para problemas 

claramente identificados. Servirá como 

base para um plano de ação por forma a 

incrementar os resultados em saúde.

Validação com o mercado

A validação das soluções junto de um 

maior número de profissionais por 

stakeholder tipo identificado poderia 

aumentar a confiança e aceitação das 

soluções propostas

Representatividade de stakeholders

Envolver mais médicos aquando da fase de 

auscultação e participação na co-criação de 

soluções incrementaria os níveis de 

confiança associados aos resultados

Apresentação dos resultados

A presente estrutura da iniciativa 

Innovation4 foi inovadora já que nunca 

antes se tinha realizado em Portugal, 

contudo apresentou alguma ineficiência de 

processo nomeadamente no tempo de 

publicação do relatório final.
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PRÓXIMOS PASSOS
Apresentação Pública dos resultados da iniciativa Innovation4: Gestão da Tecnologia Medicamento
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Apresentação 
pública do 

relatório Final

Evento público que visa criar um plano de 

ação para as soluções propostas pelo 

Innovation4 para efetivar um compromisso 

por parte dos principais decisores em saúde

Outcome: 

Plano de ação 
Innovation43

Quem participa:

Na mesa de discussão os 
principais decisores em saúde 
e na plateia todas as partes 
interessadas



“A arte de fazer acontecer através das pessoas.”

Mary Parker Follett
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Relatório elaborado por: 

Todos os participantes que contribuíram nas diferentes fases da iniciativa Innovation4: Gestão da Tecnologia Medicamento

Responsável pela redação:

APAH e WINNING Scientific Management

Endereço de contacto

APAH | Apartado 13040, Estação CTT Casal Ribeiro, 1000-994 Lisboa

WINNING Scientific Management | Alameda dos Oceanos, N.º 41P • Parque das Nações • 1990-203 Lisboa

O conteúdo de informação é de utilidade pública pelo que não há restrição ao acesso e reprodução desta informação. Antes de imprimir este

relatório pense bem se tem mesmo de o fazer. As árvores agradecem!


