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Melhor Gestão, mais SNS
 

A gestão em saúde conta. Temos vindo a pugnar assertivamente pela profissionaliza-
ção da gestão dos serviços de saúde como motor da melhoria e evolução do Serviço 

Nacional de Saúde.
A profissionalização do gestor de serviços de saúde passa por educação específica, recruta-

mento transparente, avaliação regular e formação contínua. Nesta demanda, os administra-
dores hospitalares portugueses não estão isolados.

O Global Consortium for Healthcare Management Professionalization, desenvolvido no âm-
bito da Federação Internacional dos Hospitais, integra várias organizações governamentais, 
privadas e académicas, e tem como objetivo profissionalizar a liderança e gestão dos sistemas 
de saúde com vista a melhorar a resposta aos cidadãos. Este consórcio apela urgentemente 
aos governos e à comunidade internacional para que reconheçam que o desempenho e a me-
lhoria da saúde dependem da existência e qualidade da gestão profissional das organizações 
de saúde. Nesta linha apresentou cinco medidas chave a serem adotadas a nível de cada país:

> Adoção do Diretório de Competências de Gestão em Saúde para informar e alinhar pro-
gramas de desenvolvimento de gestão de serviços de saúde em todos os níveis pré-gradua-
dos e graduados de educação, formação contínua e desenvolvimento profissional.

> Adaptação e incorporação das competências em sistemas formais de creditação, que de-
vem basear-se em avaliação independente e na evidência de competências demonstradas.

> Reconhecimento formal da gestão de serviços saúde como profissão.
> Implementação duma carreira de gestão de serviços de saúde com base no mérito.
> Reconhecimento das associações profissionais de gestores de serviços de saúde como 

principais partes interessadas para o diálogo político relacionado com a liderança e gestão em 
saúde, e promoção da profissão.

A Direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares aprovou a adesão ao 
Global Consortium for Healthcare Management Professionalization e irá submeter à aprova-
ção dos seus associados, em Assembleia Geral, estas medidas. Se por um lado vários pontos 
fazem já parte do programa da APAH, importa reconhecer conscientemente a relevância e 
as consequências deste conjunto de medidas para o desenvolvimento da profissão e para o 
futuro da nossa associação.

Uma das medidas fulcrais passa pela adoção do Diretório de Competências de Gestão em 
Saúde. Este diretório é composto por cinco grandes domínios: Gestão comunicacional e rela-
cional, Responsabilidade profissional e social, Saúde e o sistema de saúde, Gestão operacio-
nal, e Liderança. Cada um destes domínios é subdividido em vários subdomínios. O Programa 
de Formação Contínua da APAH - Academia APAH - obedece e desenvolve-se com base neste 
modelo de competências. Por outro lado, ao adotar este modelo, a ação da APAH passará por 
sensibilizar a academia, incluindo a Escola Nacional de Saúde Pública, a aplicar este modelo 
na educação especializada de administradores hospitalares. Mais, a adaptação e incorporação 
das competências em sistemas formais de creditação passam a exigir a atualização perma-
nente de conhecimentos por parte dos administradores hospitalares.

Os administradores hospitalares portugueses integram a vanguarda da profissionalização 
da gestão de serviços de saúde. Já no próximo ano, a organização portuguesa do Congres-
so da European Association of Hospital Managers/ Association Européenne des Directeurs 
d’Hôpitaux vai trazer este tópico para a agenda principal do evento.

Não existam dúvidas, a profissionalização da gestão dos serviços de saúde é essencial para 
desenvolver os serviços de saúde e, por sua vez, melhorar os níveis de saúde da população. Os 
administradores hospitalares assumem as suas responsabilidades nesta matéria e convidam 
todos os atores a seguirem este caminho para o desenvolvimento do  sistema de saúde. Melhor 
Gestão, Mais SNS!

ALEXANDRE LOURENÇO
Presidente da APAH
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INOvAÇãO TERAPêUTICA 
NOs sIsTEmAs DE sAúDE: 
EvOLUIR DE UM PERFIL 
UTILIzADOR-PAGADOR PARA 
UTILIzADOR-PRODUTOR

VÍTOR TEDIM CRUZ

Neurologista e Diretor do Serviço de 
Neurologia da Unidade Local de Saúde 
de Matosinhos; Investigador Doutorado 
do Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto

JOÃO MASSANO

Neurologista e Diretor do Serviço de Investigação, 
Epidemiologia e Saúde Pública Hospitalar e Centro 
de Ensaios Clínicos da Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos; Investigador e Docente da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto

Os ensaios clínicos (ECs) são atualmente o método 
mais aceite para testar e validar a eficácia, tole-

rabilidade e segurança de novos fármacos e dispositivos 
médicos, bem como para ensaiar novas indicações para 
as terapêuticas já disponíveis no mercado. Na atualidade, 
os ECs são uma atividade altamente regulamentada e es-
crutinada em todos os seus passos, tornando-os particu-
larmente organizados e seguros, o que deve inspirar con-
fiança e tranquilidade em todos os stakeholders (Bothwell 
et al, DeMets et al, Jain et al).

Da participação em ECs decorrem múltiplas vantagens, 
a vários níveis. Algumas das mais evidentes e consisten-
tes são: 1) os doentes incluídos nos ECs obtêm acesso a 
terapêuticas inovadoras mais precocemente, 2) os pro-
fissionais de saúde que integram as equipas de investi-
gação recebem formação altamente diferenciada, no seu 
ambiente de trabalho, sem despesa para o empregador, 
acumulando valiosa experiência clínica e de boas práti-
cas, o que os valoriza e beneficia todos os doentes, para 
além daqueles que integram o ensaio clínico. Nunca é de-
mais realçar que este tipo de treino, de forte componente 
hands-on e que obedece aos elevados padrões exigidos 
pela indústria e reguladores públicos, não é fornecido nos 
cursos superiores, internatos ou estágios clínicos ao longo 
do percurso formativo, 3) os ECs são um meio de atração e 
retenção de profissionais de elevada competência para as 

instituições, com capacidade para implementar mudan-
ças e adoptar rapidamente novas práticas validadas cien-
tificamente e 4) a participação em eventos e publicações 
científicas decorrentes dos ECs aumenta a visibilidade e o 
prestígio dos profissionais e das instituições, aumentando 
as oportunidades de networking e os níveis de motivação 
de todos os envolvidos.

O valor clínico acrescentado da participação em ECs é 
indiscutível, refletindo-se numa melhoria da qualidade de 
procedimentos e resultados institucionais. Por outro lado, 
é natural que a acumulação de experiência decorrente da 
vivência de um ambiente pleno de decisões sólidas, escru-
tinadas e regulamentadas, como acontece nos ECs, torne 
os profissionais mais avessos a processos de decisão pou-
co fundamentados – na prática diária isto traduz-se, por 
exemplo, em menores taxas de utilização de intervenções 
suportadas por evidência científica de má qualidade ou 
inexistente, como acontece com variados meios comple-
mentares de diagnóstico inconsequentes, muitos medica-
mentos de venda livre e diversas medicações em regime 
off-label. As próximas gerações de fármacos para o tra-
tamento da Doença de Alzheimer, alguns já em fase de 
desenvolvimento clínico, exemplifica bem a necessidade 
da elevada especialização das equipas implicadas no diag-
nóstico e tratamento em circunstâncias muito complexas 
e de enormes custos financeiros futuros (Qian et al).
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Em relação à inovação terapêutica verifica-se ainda um 
importante paradoxo no Sistema Nacional de Saúde (SNS) 
português, no qual o Estado tem investido avultadamen-
te desde há décadas. Apesar de dispor da logística neces-
sária e meios humanos altamente qualificados, nunca foi 
um objetivo primordial do SNS a participação na cadeia de 
criação de valor de inovação terapêutica. O SNS tem assu-
mido um papel primário de prestador de serviços e, con-
sequentemente, um perfil de utilizador-pagador de toda a 
inovação terapêutica, dado que tem de adquirir a terceiros 
muitos dos meios necessários à manutenção da sua ativi-
dade. Parece-nos importante que ocorra uma mudança da 
cultura do SNS a este nível, assumindo um papel mais ati-
vo na cadeia de criação de valor da inovação terapêutica, 
procurando parcerias mais consolidadas com os potenciais 
intervenientes, incluindo a indústria farmacêutica, a aca-
demia e as associações de doentes, à semelhança de exem-
plos já reconhecidos (Ramsey et al). Desta forma poderá 
ser possível evoluir da posição de utilizador-pagador para 
a de utilizador-produtor, melhorando assim a dinâmica 
financeira do próprio SNS, ao mesmo tempo que se criam 
soluções mais satisfatórias para os seus clientes principais 
– os doentes. Estas noções podem facilmente estender-se 
às instituições que prestam cuidados de saúde no sector 
privado, e parece-nos perfeitamente possível conceber ce-
nários de colaboração entre instituições públicas e privadas 
no sentido de criar sinergias e vantagens mútuas.

As vantagens económicas e financeiras dos ECs, tanto 
a nível institucional como para a própria economia das Na-
ções, são também indubitáveis (García-Pavia et al, Grossi 
et al, Liniker et al). Um estudo feito pela KPMG no Reino 
Unido (que tem uma população apenas 6 vezes maior que 
Portugal) apontou para a geração de valor acrescentado 
bruto de 2,4 biliões de libras e de mais de 39 mil postos 
de trabalho entre abril de 2014 e março de 2015 devido 
às atividades de investigação clínica na rede do Natio-
nal Institute for Health Research (NIHR Clinical Research 
Network), onde estão sediados 70% dos estudos de in-
vestigação clínica no país. O mesmo estudo estima uma 
poupança média para o serviço nacional de saúde britâ-
nico superior a 5 mil libras por doente incluído num EC de 
iniciativa da indústria farmacêutica em que a terapêu-
tica experimental substitui o standard of care (relatório 
KPMG). A um nível mais micro, referimos aqui um exem-
plo concreto da Unidade Local de Saúde de Matosinhos: a 
diferenciação progressiva da equipa na área da esclerose 
múltipla permitiu a participação do Serviço de Neurologia 
em dois ECs de fase III, com a inclusão de 7 novos doentes 
em 2017. Para além do acesso precoce a fármacos inova-
dores, considerando os custos médios históricos com a te-
rapêutica imunomoduladora (10.000€/ano/doente), esta 
atividade permitiu já este ano uma poupança de cerca de 
5% do valor total anual aplicado no tratamento destes 
doentes na instituição.

 Parece-nos importante que ocorra uma mudança da cultura do SNS 
a este nível, assumindo um papel mais ativo na cadeia de criação 

de valor da inovação terapêutica, procurando parcerias mais 
consolidadas com os potenciais intervenientes, incluindo a indústria 

farmacêutica, a academia e as associações de doentes, 
à semelhança de exemplos já reconhecidos (Ramsey et al). 



6

A FísICA méDICA Em PORTUgAL: 
PRESENTE E FUTURO

JOÃO SANTOS

Especialista em Física Médica 
no IPOPFG, EPE

JOANA LENCART

Especialista em Física Médica 
no IPOPFG, EPE

A Física está, desde tempos antiquíssimos, ligada à 
Medicina, tendo percorrido de mãos dadas o cami-

nho do desenvolvimento da Ciência até aos nossos dias. 
De facto, grande parte do estudo da Medicina, desde o 
movimento do ar nos pulmões, à circulação do sangue nos 
vasos sanguíneos e ao funcionamento da bomba de sódio 
e potássio, assim como o desenvolvimento dos equipa-
mentos mais recentes e sofisticados de imagem médica e 
radioterapia, não se faria sem a intervenção indispensá-
vel da Física e dos físicos. No início do séc. XIX, surgiu pela 
primeira vez a designação de “Física Médica”, a aplicação à 
Medicina dos métodos da Física, no título do livro de Pier-
re Pelletan (1782-1845), Traité élémentaire de physique 
générale et médicale, editado em 1824. Durante o “século 
das luzes”, sucederam-se então as edições de outras obras 
de Física Médica. Ao rápido progresso das ciências neste 
período, juntaram-se, como aliadas inseparáveis, a Física 
e a Medicina, tendo como ponto culminante e apoteótico 
a descoberta dos raios-x em 1895 por Wilhelm Roentgen 
(1845-1923), que permitiram visualizar, pela primeira vez 
na história da humanidade, o interior do corpo sem o dis-
secar. Estava constatada a existência da radiação ionizan-
te e abriam-se para a Física, a Medicina e a Humanidade 
em geral, com repercussões em quase todos os ramos das 
Ciências, portas que se pensava já não existirem, quan-
do Lord Kelvin em 1900 ainda afirmava que “nada mais 
existe para ser descoberto neste momento no domínio 
da Física; tudo o que resta é a realização de medidas cada 
vez mais precisas”. A descoberta da radiação ionizante, 
de facto, levou à descoberta de várias partículas subató-
micas nos anos subsequentes e ao surgimento da Física 

Quântica e da Teoria da Relatividade no início do século 
XX para explicar o seu estranho comportamento. A ime-
diata aplicação dos raios-x à Medicina levou a um aumen-
to ainda mais marcante do interesse desta disciplina pela 
Física, nomeadamente, pela Física das Radiações. Os físi-
cos passaram então a fazer parte da força de trabalho nos 
hospitais onde esta área da ciência passou a ser aplicada, 
nomeadamente na Radiologia, Medicina Nuclear e Radio-
terapia, ou seja, o desenvolvimento e a aplicação segura 
dos raios-x e dos radioisótopos com fins de diagnóstico e 
de terapêutica.

Os físicos passaram então a 
fazer parte da força de trabalho 
nos hospitais onde esta área da 
ciência passou a ser aplicada, 
nomeadamente na Radiologia, 
Medicina Nuclear e Radiotera-
pia, ou seja, o desenvolvimento 
e a aplicação segura dos raios-x 
e dos radioisótopos com fins de 
diagnóstico e de terapêutica.
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Seguindo as recomendações internacionais e a neces-
sidade do conhecimento profundo da Física para efeitos 
de desenvolvimento e de adaptação a metodologias cada 
vez mais exigentes, os físicos médicos aliaram-se, ao lon-
go do século passado, às restantes profissões da saúde 
para conseguir a prestação segura à população portu-
guesa de cuidados de saúde nestas áreas tão delicadas. 
Apesar da tendência da história para juntar estas duas 
disciplinas e conquistas do intelecto humano que são a 
Física e a Medicina, a Física Médica, nomeadamente em 
Portugal, nem sempre foi tratada com o cuidado que sem 
dúvida merece. Em 1971, o Dec.-Lei 714/71 “estabelece o 
regime legal que vai permitir a estruturação progressiva e 
o funcionamento regular de carreiras profissionais para os 
diversos grupos diferenciados de funcionários que prestam 
serviço no Ministério da Saúde e Assistência, (…)”. Esta ne-
cessidade surge na altura como uma necessidade impe-
riosa, uma vez que “frente ao desenvolvimento da ciência 
e ao progresso das técnicas, as atividades a promover no 
campo da saúde e da assistência social não se compadecem 
já com improvisações”. Assim, “reclamam-se habilitações 
apropriadas à diferenciação de tarefas e uma atualização 
permanente, aliás segundo ritmos cada vez mais acelera-
dos”. Está assim aberto o caminho para a devida formação 
dos quadros científicos ligados à prestação de cuidados de 
saúde de uma forma cada vez mais segura e com níveis 
de conhecimentos diferenciados elevados, como a Física 
Médica. Passados 10 anos, em 1981, o Dec.-Lei 29/81 cria 
a carreira dos técnicos superiores de saúde que passa a 
ser constituída pelos seguintes ramos: farmacêutico, la-
boratorial, radionuclear, tanatológico, veterinário e de en-
genharia sanitária. O recrutamento de estagiários é feito 
por “concurso documental, aberto a todos os licenciados 
com o curso universitário de natureza adequada” e o “in-
gresso na carreira exige a frequência de um estágio prévio 
de dois anos adequado a cada ramo”. Passados mais 10 
anos, o Dec.-Lei 414/91, tendo em conta que “o progresso 
das ciências e das tecnologias da saúde implica, cada vez 
mais, uma atividade multidisciplinar integrada que envol-
ve profissionais com diferentes formações curriculares, 
específicas e diferenciadas” e reafirma: “considerando esta 
realidade, surge a necessidade de recorrer a técnicos de 
formação universitária e altamente qualificados, nos quais 
se incluem os técnicos superiores de saúde”. Este decreto 
reconhece a situação deficitária em que se encontra esta 
área: “ao contrário, porém, do que tem acontecido com 
outros grupos profissionais do âmbito da saúde, aquela 
carreira tem permanecido sem significativas alterações 
ao longo destes anos, cumprindo até realçar que as cor-
respondentes funções têm sofrido de alguma indefinição 
geradora de perturbações ao bom funcionamento dos ser-
viços”. Assim sendo, faz uma reestruturação das áreas de 
intervenção dos técnicos superiores de saúde através de 

uma nova definição da carreira: “ (…) é uma carreira profis-
sional reservada aos que, possuindo licenciatura e forma-
ção profissional adequadas, tenham qualificação técnica 
para exercer funções nas áreas de engenharia sanitária, 
farmácia, física hospitalar, genética, laboratório, medici-
na nuclear e radiações ionizantes, nutrição e veterinária, 
(…)”. O “ramo laboratorial de medicina nuclear e radiações 
ionizantes” virá mais tarde, pelo Dec.-Lei 501/99, a ser 
transformado no “Ramo de física hospitalar”, cujo ingres-
so é permitido a licenciados em Física, Físico-Químicas e 
Engenharia Física e se faz mediante a frequência de um 
“estágio” supervisionado e sujeito a avaliação final por um 
júri, em ambiente hospitalar e em hospitais devidamente 
credenciados, com a duração de um mínimo de dois anos 
e que confere o grau de especialista em física hospitalar 
que condiciona a ingressão na carreira. O mesmo Dec.-Lei 
414/91 define assim o perfil profissional do físico hospita-
lar como um profissional altamente qualificado “habilitado 
com o grau de especialista responsável pela aplicação dos 
métodos da física à respetiva área das ciências médicas em 
que trabalha (…)” e reconhece formalmente as seguintes 
áreas profissionais específicas: Medicina Nuclear, Radio-
logia e Radioterapia. Após esta publicação, são abertos 
vários concursos a nível nacional de forma a colmatar a 
falta de profissionais com formação adequada na área. No 
entanto, a alteração gradual dos estatutos dos diversos 
hospitais acreditados para esta formação (os 3 centros 
regionais do Instituto Português de Oncologia, o Hospital 
de Santa Maria e os Hospitais Universitários de Coimbra) 
em Entidades Públicas Empresariais (E.P.E), levou a que o 

O mesmo Dec.-Lei 414/91 
define assim o perfil profissional 
do físico hospitalar como 
um profissional altamente 
qualificado “habilitado 
com o grau de especialista 
responsável pela aplicação dos 
métodos da física à respetiva 
área das ciências médicas em 
que trabalha (…)” e reconhece 
formalmente as seguintes 
áreas profissionais específicas: 
Medicina Nuclear, Radiologia e 
Radioterapia. 
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último estágio aberto em 2002 tivesse ficado com vagas 
parcialmente preenchidas, uma vez que apenas os Hospi-
tais Universitários de Coimbra e o Hospital de Santa Maria 
ainda não tinham alterado o seu estatuto para E.P.E. e, 
consequentemente, puderam acolher parte dos forman-
dos concorrentes. Adicionalmente, alguns dos concursos 
anteriores haviam sido impugnados e houve assim neces-
sidade de proceder a um processo de equiparação a está-
gio para profissionais em funções há vários anos, mas não 
formalmente acreditados, em 2002 (Dec.-Lei 38/2002).

Entretanto, o Dec.-Lei 180/2002 que transpõe parcial-
mente as recomendações obrigatórias da União Europeia 
relativas ao tratado Euratom (Council Directive 96/29/ 
EURATOM e Council Directive 97/43/ EURATOM) crias as 
figuras jurídicas do “físico qualificado em física médica” 
como um profissional “(…) licenciado em Física ou Enge-
nharia Física por uma universidade, com formação em fí-
sica das radiações ou em tecnologia das radiações aplicada 
às exposições previstas no presente diploma, de acordo 
com a legislação relativa à carreira dos técnicos superiores 
de saúde, ramo de física hospitalar, ou à de investigação 
que lhe corresponda;” e do especialista em física médica 
como o profissional “com currículo científico e experiência 
a reconhecer em diploma próprio e que, quando necessário, 
atue ou dê parecer sobre dosimetria a aplicar ao paciente, 
o desenvolvimento e a utilização de técnicas e equipa-
mentos complexos, a otimização, a garantia de qualidade, 
incluindo o controlo de qualidade, e sobre outros assuntos 
relacionados com a proteção contra radiações em relação 
às exposições radiológicas abrangidas pelo presente diplo-
ma”. Os diplomas necessários para a formação específica 
e reconhecimento destes profissionais nunca chegaram a 
ser publicados. Devido a esta lacuna, e à circunstância da 
Direção-Geral da Saúde exigir um especialista em física 
médica responsável nas valências de Radioterapia e Me-
dicina Nuclear de forma a cumprir o mesmo decreto, foi 
criado em 2011 um novo processo de reconhecimento em 
regime extraordinário (Dec.-Lei 72/2011), desta vez para a 

certificação destes profissionais, uma vez que não existia 
ninguém com este perfil em Portugal devido à insuficiên-
cia legislativa para tal. Com este processo, equiparavam-
-se os profissionais em funções há mais de 3 anos após 
a conclusão do estágio e os profissionais em funções há 
mais 5 anos sem possuir estágio a especialistas em física 
médica. Após este procedimento extraordinário, aguarda-
-se ainda a definição do novo enquadramento legal em 
que se irá processar a formação dos novos físicos médicos 
em Portugal, incluindo os que se encontram em funções, 
mas não foram abrangidos pelo último processo de equi-
paração. Todos estes profissionais, certificados como es-
pecialistas em física médica ou não, são neste momento, 
representados em Portugal pela Divisão de Física Médica 
da Sociedade Portuguesa de Física. Esta sociedade faz 
parte da European Federation of Medical Physics (EFOMP) 
e possui a representação nacional da International Organi-
zation of Medical Physics (IOMP).

A EFOMP tenta organizar a formação e acreditação 
dos físicos médicos na União Europeia e tem uma posição 
clara sobre a forma de o fazer. Esta pode ser lida no do-
cumento da Comissão Europeia “Radiation Protection 174 
– European guidelines on medical physics expert, 2014” 
(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/docu-
ments/174.pdf) onde já se encontram as recomendações 
da Diretiva 2013/59/ EURATOM que vem revogar a Dire-
tiva 97/43/ EURATOM e cuja transposição é obrigatória 
para a legislação portuguesa até 2018.

A formação e acreditação destes profissionais, neste 
momento inexistentes em Portugal, são de suma impor-
tância por vários e importantes motivos. A responsabilida-
de e o impacto no doente é um deles. Nos últimos anos, têm 
acontecido, fora de Portugal, mas em países desenvolvidos 
tais como o Reino Unido, a França ou Espanha, acidentes 
graves envolvendo a morte ou indução de lesões graves em 
doentes submetidos a Radioterapia Externa. Igualmente se 
tem verificado a indução de lesões de alguma gravidade em 
doentes submetidos a exames de diagnóstico e Radiologia 

A formação e acreditação destes profissionais, 
neste momento inexistentes em Portugal, 

são de suma importância por vários e importantes motivos. 
A responsabilidade e o impacto no doente é um deles. 
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te dos físicos médicos em Portugal) a exercer sem que o 
Estado Português tenha qualquer controlo sobre a sua 
competência ou grau de formação para o fazer. Esta situa-
ção é insustentável, como já constatada noutros países 
europeus há vários anos e reclama urgentemente uma re-
visão de toda a legislação de forma a recomeçar a forma-
ção específica destes profissionais, tal como sucedeu em 
França após o trágico acidente de Epinal, em 2004 e 2005.

Tendo em conta os argumentos acima, para além da re-
gularização do processo formativo dos físicos médicos em 
Portugal, é desejável a criação de Serviços de Física Médi-
ca nos Hospitais, principalmente naqueles que têm mais 
do que uma valência onde a Física Médica é obrigatória. 
Nos hospitais que possuem um Serviço de Física Médica 
centralizado é possível responder às solicitações dos vá-
rios sectores de forma integrada e com elevado nível de 
qualidade. Esta integração, já existente em vários hospi-
tais a nível europeu, permite a redistribuição de recursos 
humanos por várias áreas em períodos de férias, de au-
sências prolongadas, de integração do serviço assistencial 
com a investigação, etc. Este modelo de organização per-
mite igualmente a centralização de serviços importantes 
tais como a gestão dosimétrica individual dos trabalhado-
res profissionalmente expostos, avaliação das condições 
de trabalho com radiações e aperfeiçoamento das práticas 
de trabalho, homogeneizar as práticas, discussão a nível 
nacional de vários problemas e suas soluções, etc.

Como conclusão, podemos afirmar que a situação da 
Física Médica em Portugal neste momento apenas pode 
melhorar se se apostar na formação e certificação dos fí-
sicos médicos pelos serviços centralizados da Saúde. Esta 
melhoria evitará situações de risco grave, que felizmente, 
e apesar de tudo, não ocorreram no nosso país, quer para 
os profissionais que trabalham diariamente com radia-
ções ionizantes, quer para os doentes.

de Intervenção, e, em alguns casos, em países cujos proces-
sos de certificação e formação dos físicos médicos também 
se encontravam deficientes na altura dos acontecimentos. 
São disso exemplo os acidentes (nomeando os mais recen-
tes) de Lyon, 2004 (Radioterapia Externa, 1 morto); Epinal, 
2004-2005 (Radioterapia Externa, 1 morto, 23 pacientes 
envolvidos com lesões graves); Los Angeles, 2008-2009 
(Radiologia, vários pacientes com queimaduras graves por 
radiação e alopécia localizada); Escócia, 2015 (Radioterapia 
Externa, 1 doente recebeu o dobro da dose de radiação pre-
tendida); etc.

Os inquéritos levados a cabo pelas várias instituições 
envolvidas nestes acidentes (e.g. Agência Internacional 
de Energia Atómica, IAEA) concluem que as causas destes 
acidentes assentam principalmente em dois fatores: falta 
de treino adequado dos profissionais e número de profis-
sionais inferior ao necessário (“staffing levels”), nomeada-
mente no grupo profissional dos físicos médicos.

Tal como noutras profissões, é desejável que o físico 
médico trabalhe acompanhado pelos seus pares, de modo 
a que todos os procedimentos possam ser verificados, que 
a implementação de novas técnicas, de complexidade cres-
cente, possam ser discutidas, etc. Apesar de existir na le-
gislação nacional (Dec.-Lei 180/2002, a ser revista em bre-
ve) bem como na legislação europeia a indicação do núme-
ro mínimo de físicos médicos nas várias valências (Radio-
terapia, Medicina Nuclear e Radiologia/Radiodiagnóstico), 
verifica-se que esta ainda não é cumprida a nível nacional.

Devido à falta de um registo centralizado de todos os 
físicos médicos a exercer a profissão, quer no sector públi-
co quer no privado, uma vez que apenas os Especialistas 
em Física Hospitalar a exercer em funções públicas ou os 
profissionais equiparados a Especialistas em Física Mé-
dica se encontram registados na base de dados da ACSS, 
existem neste momento vários profissionais (a maior par-

Devido à falta de um registo centralizado de todos os físicos médicos 
a exercer a profissão, quer no sector público quer no privado, 

uma vez que apenas os Especialistas em Física Hospitalar a exercer 
em funções públicas ou os profissionais equiparados a Especialistas 

em Física Médica se encontram registados na base de dados 
da ACSS, existem neste momento vários profissionais 

(a maior parte dos físicos médicos em Portugal) a exercer sem 
que o Estado Português tenha qualquer controlo sobre 

a sua competência ou grau de formação para o fazer. 
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SARA RABIAISVALESKA ANDREOZZI

INTRODUçãO

Considerando que os doentes com alta do Serviço 
de Medicina Interna (SMI) do Hospital Garcia de 

Orta (HGO) maioritariamente recuperam alguma da auto-
nomia no domicílio, ajudados pela família confirmando o 
que refere Lim (2006), a equipa multidisciplinar tem um 
papel fundamental no ensino, orientação e preparação do 
doente/família, visando ajudar a ultrapassar os obstácu-
los e dificuldades, respondendo às necessidades e dúvidas 
que poderão surgir no domicílio, reduzindo desta forma os 
dias de protelamento de alta.

OBJETIvO

O presente Projeto procurou otimizar a gestão do In-
ternamento no SMI do HGO, através da implemen-

tação de medidas organizacionais, visando a redução dos 
tempos de internamento em cerca de 4 dias para aproxi-
mação deste indicador ao benchmark.

ENQUADRAMENTO

Duração do internamento
Para medir o consumo de recursos Fetter (1980) refere 

a duração do internamento, pois está disponível e é fácil 
recolher a informação necessária (Clarke (2002)).

Gouveia (2003) identifica como fatores que influen-
ciam a duração de internamento hospitalar: (1) caracte-
rísticas dos doentes; (2) características das instituições 
prestadoras; (3)características dos profissionais; (4) ca-
racterísticas do sistema de saúde.

Protelamento da alta
Um episódio de internamento eficiente não dura mais 

do que o tempo necessário para tratar o doente, devendo 
este sair do Hospital no dia em que clinicamente está apto 
a fazê-lo.

Falcone (1991) define como protelamento de alta o pe-
ríodo que medeia entre o dia em que o Médico considera 
que o doente está pronto para ter alta e o dia efetivo da 
saída do Hospital.
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Uma alta diferida é aquela em que, do ponto de vista 
clínico, o doente tem alta hospitalar, mas continua a ocu-
par a cama por problema não clínico (Bo (2016)).

Fatores não clínicos que influenciam o protela-
mento de alta

Em alguns estudos realizados identificaram-se as se-
guintes causas para o prolongamento do internamento 
hospitalar: espera por cuidados continuados (NELHIN 
(2006)) e transferência entre serviços (NELHIN (2006) e 
Barberger-Gateau (1987)).

Num estudo realizado nos Hospitais Universitários de 
Coimbra em 2008 concluiu-se que a única causa relevan-
te para o protelamento de alta é o tempo de espera para 
colocação nas Unidades de Cuidados Continuados (UCC) 
(Marques (2010)).

Um estudo no Montreal General Hospital, identificou 
os fatores familiares influenciadores do processo de alta, 
concluindo-se que os familiares são determinantes no 
processo de alta. Lenzi (2014) reporta resultados seme-
lhantes. Martin-Sánchez (2016) refere-se à inexistência 
de apoio sócio-familiar, podendo este ser factor de prote-
lamento de alta.

Victor (2000) refere-se a 3 fatores que influenciam o 
protelamento de alta: ausência de familiares próximos; 
colocação numa UCC e descoordenação da equipa presta-
dora de cuidados.

Planeamento da Alta
Para que seja garantido ao doente tratamento eficiente 

no tempo adequado é essencial que exista um planea-
mento de Alta, pois a existência de dias de protelamento 
de alta pode dever-se a ineficiências no processo de pla-
neamento de alta (Dainty (2009)).

Pirani (2010) define que o planeamento da alta deverá 
começar no dia da admissão caso se trate de admissões 
não programadas. Para doentes que são internados de 
forma programada esse planeamento deverá começar 
mesmo antes da data de admissão do doente, confirmado 
por Hesbeen (2000).

Existindo um bom processo de comunicação na equi-
pa Hospitalar é possível planear a alta de uma forma 
mais efetiva (Rosswurm (1998), Tennier (1997) e Dainty 
(2009)).

Glass (1977) propõe a aplicação de um modelo prediti-
vo do protelamento de alta: (1) Idade do doente superior 
a 80 anos?; (2) O doente irá vivenciar uma nova situação 
de vida após a alta?; (3) O doente apresenta sintomas de 
desorientação? e (4) A desorientação é crónica?

No HGO
No Serviço de Medicina Interna do HGO o planeamento 

da alta dos doentes tem um carácter determinante e está 

estruturado de forma a otimizar os tempos de interna-
mento, iniciando-se na admissão do doente no SMI pelo 
enfermeiro, constituindo-se, assim, como o gestor de caso 
no planeamento de alta de cada doente.

1.ª fase: Nas primeiras horas de internamento o Enfer-
meiro recolhe toda a informação do doente; avalia o doen-
te e identifica as necessidades de cuidados; verifica se o 
motivo do internamento gerou dependência; identifica 
os elementos referentes a cuidados de enfermagem que 
possam interferir na alta; e informa a família das even-
tuais necessidades de cuidados pós-alta.

Sinaliza o doente à rede na plataforma SOGA (Aplica-
ção informática desenvolvida no HGO para gestão da alta 
dos doentes), caso seja um doente com necessidade de 
continuidade de cuidados após a alta hospitalar.

Diariamente, o Enfermeiro coordenador reúne com o 
Técnico de Serviço Social responsável pelo Serviço, ana-
lisando todos os doentes admitidos nas últimas 24h e 
programando reuniões multidisciplinares na companhia 
do médico assistente, juntamente com a família de todos 
os doentes em que são identificados fatores que poderão 
influenciar a alta do doente.

2.ª fase: As reuniões multidisciplinares participadas 
por médico, enfermeiro, assistente social e familiar/doen-
te, são realizadas nas primeiras 48h de internamento. O 
médico informa a família do estado clínico do doente e da 
previsão de alta, o enfermeiro sensibiliza a família para as 
necessidades de cuidados pós-alta e o assistente social 
orienta a família para os recursos da comunidade.

Se o doente tem critérios de referenciação para a Rede 
Nacional de  Cuidados Continuados  Integrados (RNCCI), é 
informada a família no momento da reunião multidisci-
plinar bem como o tempo que habitualmente os utentes 
esperam por uma vaga de internamento numa Unidade. 
Nesse momento é feita uma orientação da família para a 
organização dos recursos e necessidade de aquisição de 
habilidades/competências para a prestação de cuidados 
ao seu familiar enquanto o mesmo aguarda vaga em uni-
dade de internamento da RNCCI, após a alta clínica.

No final de cada reunião todos os intervenientes co-
nhecem o projeto pós-alta para o doente e essencialmen-
te a previsão de alta.

3.ª fase: Em situação de referenciação para a RNCCI, 
dá-se início ao processo, na plataforma SOGA, onde o mé-
dico regista data de previsão de alta. Em seguida médico, 
enfermeiro e assistente social registam as suas avaliações 
na mesma plataforma, encaminhando o processo para a 
Equipa de Gestão de Altas do Hospital.
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METODOLOGIA

Foram considerados neste estudo todos os episó-
dios de internamento, registados nas Bases de Da-

dos Clínicas e Administrativas do HGO, ocorridos no SMI 
do HGO com alta entre 2012 e 2015. 

A análise estatística foi efetuada com recurso a fre-
quências absolutas e relativas (em %), médias, desvio 
padrão, mínimos e máximos. A comparação do número de 
dias de internamento entre grupos foi realizada através 
de testes não paramétricos de Mann-Whitney-Wilcoxon 
e Kruskal Wallis. Foi também utilizado o teste do Qui-qua-
drado para comparação entre grupos do número de episó-
dios de internamento e para avaliação da associação entre 
o protelamento da alta e as referenciações para Serviço de 
Cuidados Domiciliários e RNCCI, casos sociais e serviço de 
internamento.

Para avaliar quais as características associadas à dura-
ção do internamento foi elaborada uma  análise multiva-
riada através do modelo de regressão marginal com esti-
mação de equações generalizadas (GEE - Generalized Esti-
mating Equation). Esta metodologia permite considerar a 
possível correlação entre os internamentos de um mesmo 
doente. Foi considerado o modelo normal com função de 
ligação logarítmica e estrutura de correlação independen-
te intra-indivíduos. A medida de associação deste modelo 
é dada pelo exponencial dos coeficientes estimados.

O nível de significância estatística assumido foi de 5%. 
A análise estatística foi realizada com recurso ao software 
STATA10®.

RESULTADOS

Foram analisados 10.929 episódios de internamen-
to, ocorridos no SMI do HGO com data de alta entre 

2012 e 2015, referentes a 8.424 doentes.
Na Figura 1 observa-se a evolução do número de epi-

sódios e a duração média de internamento por mês entre 
2012 e 2015. Verificou-se o aumento do número de episó-
dios no ano de 2015 e a diminuição da duração média de 
internamento no mesmo período.

A duração média(DP) de internamento observada en-
tre 2012 e 2015 foi de 13,2 dias (14,5 dias), com um míni-
mo de 0 dias e um máximo de 374 dias.

Verificou-se que o tempo de internamento foi reduzido 
em 2,38 dias, entre 2012 e 2015.

Do total de 10.929 episódios analisados, 983 (9%) ti-
veram protelamento de alta. Destes, 634 (64,5%) tiveram 
protelamento entre 1 e 3 dias e 349 (35,5%) tiveram a alta 
protelada por 4 ou mais dias (Tabela I).

Os fatores estudados influenciadores do protelamento 
de alta e que podem ter um contributo explicativo para os 
tempos de internamento no SMI são:

> Doentes classificados como Caso Social (15,1% dos 
episódios com protelamento de alta) (valor-p=0,120);

> Doentes referenciados para Serviço de Cuidados Do-
miciliários (0,9% dos episódios com protelamento de alta) 
(valor-p=0,479);

> Doentes referenciados para RNCCI (37,8% dos episó-
dios com protelamento de alta) (valor-p<0,001);

FIGURA 1 Evolução do número de episódios e a duração média de internamento por mês, entre 2012 e 2015.
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N.º de episódios 
de internamento % Média (DP)

N 10.929 100,0

Sexo feminino 5.833 53,4

Idade 10.929 75,2 (13,9)

Serviço  

MEDICINA I 3.844 35,2

MEDICINA II 3.768 34,5

MEDICINA III 2.686 24,6

MEDICINA Iv* 631 5,8

Patologia    

Perturbações respiratórias 3.204 29,3

Perturbações cardíacas e circulatórias 2.692 24,6

AvC e outros transtornos do sistema nervoso 1.618 14,8

Perturbações dos rins e das vias urinárias 1.095 10.0

Perturbações hepatobiliares e pancreáticas 303 2,8

Outras 2.017 18,5

Ano da alta

2012 2.645 24,2

2013 2.541 23,3

2014 2.588 23,7

2015 3.155 28,9

Alta no período da manhã 1.020 9,3

Protelamento de alta 983 9,0

Número de dias de protelamento      

1-3 dias 634 64,5

4 ou mais dias 349 35,5

Referenciado para SCD 80 0,7

Referenciado para RNCCI 1.368 12,5

Caso Social 1.839 16,8

TABELA 1 Caracterização social e clínica dos episódios de internamento.

Legenda: DP – desvio padrão; SCD – serviços de cuidados domiciliários; RNCCI – Rede nacional de cuidados continuados integrados.
*Aberto somente no ano de 2015.
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Protelamento
Serviço valor-p*

Medicina I Medicina II Medicina III Medicina IV

Não

n 3.509 3.494 2.383 560 <0.001

% 91,29 92,73 88,72 88,75

sim

n 335 274 303 71

% 8,71 7,27 11,28 11,25

A referenciação para RNCCI e respetiva espera para in-
tegração é o único factor que estatisticamente contribui 
para explicar o protelamento de alta do internamento no 
SMI. Em média(DP) cada doente referenciado para a RNCCI 
permaneceu internado 21,7 dias (26,8 dias), ou seja, mais 
8,5 dias do que a demora média do período analisado. O 
número de dias de protelamento (entre 1 e 3 ou mais de 3 
dias) tem impacto nos tempos de internamento, pois 157 
doentes referenciados prolongaram o seu internamento 
até 3 dias e 215 por mais de 3 dias (p<0,001).

Legenda: *teste qui-quadrado

TABELA 2 Número de episódios por protelamento da alta e unidade do serviço de medicina.

O SMI possui 4 Unidades de Internamento, designadas 
como Medicina I, II, III e IV. Foi testada a possibilidade da 
Unidade em que o doente estava internado constituir um 
dos fatores explicativos dos tempos de internamento e 
pode concluir-se que existem valores que confirmam esta 
possibilidade, pois existe uma significância estatística (p-
-valor<0,001) para o protelamento de alta, tendo em con-
ta a Unidade do Serviço onde o doente esteve internado 
(Tabela II).
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> A duração de internamento de um doente classifica-
do como caso social é 1,2 vezes superior à de um doente 
sem classificação de caso social no ano de 2015;

> A duração de internamento de um doente referen-
ciado para RNCCI é quase duas vezes a de um doente não 
referenciado no período de 2012-2014 e 1.6 vezes no ano 
de 2015.

DISCUSSãO DOS RESULTADOS

Entre 2012 e 2015 foram implementadas no SMI do 
HGO diversas medidas com vista à redução dos 

tempos de internamento, especialmente os protelamen-
tos de alta:

> Aplicado Protocolo de Revisão de Utilização;
> Iniciado planeamento de alta no dia da admissão no 

Serviço de internamento com registo da previsão de alta 
em aplicação própria (SOGA);

> Reunião nas primeiras 48h com os familiares de 
doentes com alteração do grau de dependência para as 

Os resultados da análise multivariada encontram-se 
na Figura 2.

O modelo marginal com GEE sugere:
> A duração de internamento de um doente com as 

seguintes patologias face a um doente com patologia do 
grupo “Outras patologias” diminui :

• 22% nos doentes com perturbações respiratórias;
• 27% nos doentes com perturbações cardíacas e 
circulatórias;
• 24% nos doentes com AVC e outros transtornos do 
sistema nervoso;
• 24% nos doentes com perturbações dos rins e das 
vias urinárias;

> A duração de internamento em 2015, comparado 
com 2012-2014, diminui;

•  10% nos doentes não referenciados para RNCCI 
não classificados como casos sociais;
• 28% nos doentes referenciados para RNCCI não 
classificados como casos sociais;
• 17% nos doentes referenciados para RNCCI classi-
ficados como casos sociais;

FIGURA 2 Estimativas modelo GEE para duração do internamento.

Legenda: *classe de referência: Outras Patologias.

Sexo Masculino vs. Sexo Feminino

Idade (por cada 10 anos)

Patologias*
Perturbações respiratórias

Perturbações cardíacas e circulatórias
AvC e outros transtornos do sistema nervoso

Perturbações dos rins e das vias urinárias
Perturbações hepatobiliares e pancreáticas

Ano alta 2015 vs. Ano alta 2012-2014
ref RNCCI: não e Caso social: não
ref RNCCI: não e Caso social: sim
ref RNCCI: sim e Caso social: não
ref RNCCI: sim e Caso social: sim

Caso social Sim vs. Não

Ano alta: 2012-2014
Ano alta: 2015

Referenciação RNCCI Sim vs. Não

Ano alta: 2012-2014
Ano alta: 2015

1,03 [0,97; 1,08]

1,00 [0,98; 1,02]

0,78 [0,72; 0,84]

0,73 [0,68; 0,79]

0,76 [0,68; 0,84]

0,76 [0,68; 0,85]

0,89 [0,76; 1,04]

0,90 [0,86; 0,95]

1,03 [0,91; 1,18]

0,72 [0,64; 0,82]

0,83 [0,70; 0,98]

1,06 [0,99; 1,14]

1,22 [1,08; 1,38]

1,98 [1,81; 2,17]

1,59 [1,45; 1,75]

2,502,001,501,000,500,00

Exp(coeficientes)
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AVDs, visando organizar a alta do doente com todos os 
apoios necessários;

> Sinalização dos doentes nas primeiras 48h e referen-
ciação até ao quinto dia à RNCCI;

> Identificação dos doentes com possibilidade de alta 
precoce para acompanhamento pelas USFs;

> Informação aos familiares da previsão de alta, com 
contacto no dia anterior e confirmação no próprio dia;

> Otimizar resposta dos serviços prestadores de 
MCDTs;

> De acordo com o benchmark foram estabelecidos ob-
jetivos de demora média para as Patologias estudadas.

Como principal resultado observado, o tempo de in-
ternamento, medido pela demora média do SMI, foi efe-
tivamente reduzido entre 2012 e 2015. O objetivo inicial 
de redução de 4 dias ficou aquém do desejado, no entanto 
o resultado alcançado permite implementar melhorias de 
eficiência no funcionamento do SMI.

CONCLUSãO

Os resultados alcançados estão em linha com o pro-
posto, sendo os principais fatores que influenciam 

os tempos de internamento no SMI do HGO identificados: 
otimização do trabalho em equipa e estabelecimento de 
objetivos comuns, em articulação com os diversos níveis 
de Cuidados.

É possível melhorar os indicadores através de uma 
maior acessibilidade ao ambulatório hospitalar e uma 
melhor integração a montante, com os Cuidados de Saúde 
Primários, e a jusante com os Cuidados Continuados.
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Miklós Szócska, um reconhecido perito da OMS, mantém 
a sua atividade enquanto Diretor da HSMTC e é um 

participante ativo em diversos projetos da EU e mundiais, 
que abrangem diversas áreas da saúde, nomeadamente 
a gestão da mudança em saúde, políticas de segurança, 

gestão da qualidade, soluções de saúde eletrónica e 
recursos humanos para a saúde.
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ENTREvISTA 
A mIKLÓs
sZÓCsKA

MIKLÓS SzÓCSKA nasceu, em 1960, na Hungria, na cidade 
de Budapeste.
Formado em Medicina, no ano de 1989, pela Universida-
de Húngara de Semmelweis e Mestre em Administração 
Pública pela Escola de Governo John F. Kennedy na 
Universidade de Harvard, Miklós Szócska é, também, dou-
torado na área da gestão da mudança pela Universidade 
de Semmelweis.
Desde os tempos da sua vida académica que Miklós 
Szócska tem um interesse especial em gestão de serviços 
e organizações, tendo sido, inclusive, nos anos 90, um dos 
fundadores do Health Services Management Training Cen-
ter (HSMTC) ‒ centro esse, integrado na Universidade de 
Semmelweis e que que tem como objetivo o desenvolvi-
mento dos serviços de saúde, a nível mundial, promoven-
do mais e melhores conhecimentos de práticas de gestão.  
Em 1992, Miklós Szócska foi eleito, pela Assembleia Na-
cional Húngara, Membro do Conselho de Supervisão da 
Administração do Fundo Nacional do Seguro de Saúde, 
tendo sido mais tarde nomeado Vice-Diretor do HSMTC e, 
no ano 2000, Diretor do mesmo. 
Em 2010, durante o período de crise económica na Hun-
gria, Miklós Szócska foi nomeado Ministro da Saúde e o 
seu mandato ficou marcado por várias reformas no Ser-

viço Nacional de Saúde (SNS), tendo como foco a saúde 
pública e o desenvolvimento de políticas que apoiassem, 
nesta área, as regiões mais desfavorecidas do país.   
Terminado o seu mandato, Miklós Szócska regressa ao 
cargo de Diretor dos Serviços de Saúde do HSMTC, man-
tendo o foco no financiamento, reformas na saúde, mo-
dernização dos sistemas e desenvolvimento de melhores 
práticas de gestão na saúde. 
Reconhecido académico na área da gestão, Miklós Szócska 
tem um interesse particular pelas áreas das tecnologias, 
inovação e modernização dos cuidados de saúde, sendo 
responsável pelo Instituto de Ciências da Saúde Digital da 
Universidade de Semmelweis.
Em 2016, o Governo Húngaro apresentou a nomeação de 
Miklós Szócska como candidato a Diretor-Geral da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS). 
Miklós Szócska, um reconhecido perito da OMS, mantém 
a sua atividade enquanto Diretor da HSMTC e é um parti-
cipante ativo em diversos projetos da EU e mundiais, que 
abrangem diversas áreas da saúde, nomeadamente a ges-
tão da mudança em saúde, políticas de segurança, gestão 
da qualidade, soluções de saúde eletrónica e recursos hu-
manos para a saúde.
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GH: O Health Services Management Training Cen-
ter (HSMTC), oficialmente fundado em 1995 e do 
qual é um dos criadores, foi concebido para auxi-
liar no desenvolvimento dos serviços de saúde 
na Hungria, com o objetivo de produzir mais e 
melhores conhecimentos em práticas de gestão 
na saúde. Pode identificar o porquê da necessida-
de da criação deste Centro? E desde essa altura 
quais as principais melhorias conseguidas a ní-
vel da gestão na saúde? 
MS: Existia um Sistema totalitário e isso acontecia, tam-
bém, na Administração. A ditadura existia não só na so-
ciedade, mas também nas organizações. Era um Sistema 
totalitário. O que pretendíamos era que o Sistema fosse 
mais aberto, mais pró-ativo, mais organizado. Foi, ainda, 
um movimento de liberalização das organizações.
Por exemplo, olhemos para a demora média da perma-
nência nos hospitais, intimamente ligada com o Sistema 
de financiamento / pagamento instituído uma vez que 
também utilizamos os GDH’s. As pessoas ficam menos 
tempo nos hospitais, porque os profissionais atuam de 
forma a diminuir o tempo de permanência nos hospitais 
dos doentes respeitando as leges artis da melhor prática 
clínica. Processo esse que tem de ter a intervenção dos 
administradores hospitalares, o que também foi resultado 
da crise económica por que passamos. Foram anos de cri-
se económica que fizeram com que os gestores hospitala-
res fossem mais pragmáticos, se tornassem mais flexíveis 
e se adaptassem às mudanças. Ou seja, descobrissem for-
mas de fazer face a estas mesmas mudanças, maximizan-
do o potencial do resultado com o menor custo possível. 
Sem isso, os serviços teriam colapsado.

Enquanto perito da OMS e especialista em gestão 
da mudança dos sistemas de saúde, como perce-
ciona, atualmente, a sustentabilidade dos siste-
mas de saúde mundiais? Na sua opinião, torna-se 
importante a implementação de novos modelos 
de gestão para a continuidade desta mesma sus-
tentabilidade? 
MS: Há três aspetos essenciais para que haja sustentabi-
lidade. 
O primeiro é a governação política, o segundo é a evidência 
científica e o terceiro é o método de gestão da mudança. 
Não é só importante saber o quê, isso não é suficiente. 
É essencial também saber como. Tem também de se ter 
uma mudança da gestão.
Se temos o primeiro e o terceiro consegue-se realmente 
fazer coisas boas, mas também se consegue fazer coisas 
verdadeiramente más. Se só se tem o primeiro e o segun-
do e mesmo sabendo o que fazer, pode não se saber como 
efetuar a mudança. Entendo que o “como” é ainda mais 
importante do que ”o quê”. Tem de se conseguir gover-
nar, saber o que se deve fazer e, mais importante de tudo, 
como o fazer.

GH: Desde 2016, o HSMTC colabora com a OMS na 
área dos Recursos Humanos (RH) em Saúde. Qual 
o seu papel e as principais atividades desenvol-
vidas?
MS: Em relação a esta matéria devo dizer duas coisas. A 
primeira é que valorizamos e ficámos envolvidos nos re-
cursos humanos porque íamos integrar a União Europeia 
em 2004 e, em 2003, queríamos compreender – porque 

Foram anos de crise económica que fizeram com 
que os gestores hospitalares fossem mais pragmáticos, 

se tornassem mais flexíveis e se adaptassem 
às mudanças. Ou seja, descobrissem formas de fazer face 

a estas mesmas mudanças, maximizando 
o potencial do resultado com o menor custo possível. 

Sem isso, os serviços teriam colapsado.
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a emigração era, já na altura, um problema na Hungria 
– o que iria acontecer se ignorássemos as fronteiras em 
termos profissionais. Por exemplo, numa festa em New 
Jersey em 1998, em que estava presente com mais 45 
pessoas, 39 eram colegas da minha turma da Universida-
de. Por isso, a emigração médica era algo muito evidente e 
significativo na Hungria. Daí a necessidade em perceber o 
que iria acontecer com a abolição das fronteiras. A primei-
ra questão era se os médicos iriam deixar o país.
Não percebemos na época, mas viemos posteriormente a 
perceber que a emigração tem potencial para aferir sobre 
a satisfação profissional dos médicos húngaros. Esta pes-
quisa ajudou-nos a intervir e a perceber o quanto necessi-
tavam de ganhar e que condições teriam de ter os profis-
sionais médicos para ficarem no país. 
Enquanto estive no Gabinete no Ministério entre 2010 e 
2014, 2012 foi o pior ano, porque 1111 médicos deixaram 
a Hungria. Para terem uma ideia, no ano passado, apenas 
saíram 390 do país, passando para níveis similares aos 
existentes antes da crise. Neste momento estamos a olhar 
atentamente para as políticas de recursos humanos e de 
tecnologia. 

Não percebemos na época, 
mas viemos posteriormente 
a perceber que a emigração 
tem potencial para aferir 
sobre a satisfação profissional 
dos médicos húngaros. 
Esta pesquisa ajudou-nos a 
intervir e a perceber o quanto 
necessitavam de ganhar e 
que condições teriam de ter 
os profissionais médicos para 
ficarem no país. 
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Têm de estar prontos para se adaptarem, assumindo 
o desafio da mudança, atuando quase como políticos 
– não quer dizer que tenham de saber fazer política, 

mas sim que sejam capazes de traduzir os aspetos essenciais 
do ambiente que caracteriza a qualidade para as pessoas 

da organização e de capacitar a organização para se adaptar 
aos desafios impostos pela mudança. 
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GH: Neste âmbito, face à existência de formação 
especializada para a gestão de serviços de saúde, 
qual a perspetiva que tem sobre a obrigatorieda-
de da mesma para aceder/exercer cargos de ges-
tão, seja a nível intermédio ou superior, em orga-
nizações de saúde?
MS: Poderia falar sobre isto durante semanas. Mas a minha 
opinião é que quando pegamos nesses estudantes e nos 
participantes dos nossos programas executivos e de espe-
cialização, o que eles experienciam no primeiro semestre é 
como se os transportássemos numa viagem da mente.
Eles alteram completamente a perspetiva que têm sobre 
o significado económico ou legal do que rodeia o sistema. 
Portanto têm uma visão do sistema, mas a compreensão 
e a forma de abordagem do mesmo, compreensão dos pro-
blemas e modo de os ultrapassar – isto é um módulo que 
ministramos a todos os participantes – muda completa-
mente a perspetiva deles em 180º e eles transmitem-nos 
isso mesmo.
O outro módulo que definitivamente temos que lecionar é 
o módulo da mudança. Em que eles têm de compreender 
que o que quer que façam seja em relação ao que for, vem 
e vai. Têm de estar prontos para se adaptarem, assumindo 
o desafio da mudança, atuando quase como políticos – não 
quer dizer que tenham de saber fazer política, mas sim 
que sejam capazes de traduzir os aspetos essenciais do 
ambiente que caracteriza a qualidade para as pessoas da 
organização e de capacitar a organização para se adaptar 
aos desafios impostos pela mudança. 
Na minha opinião, os aspetos e competências técnicas de-
vem ser transmitidos numa base interativa mediante case 
studies, casos reais, e fazendo com que os estudantes ou 

os participantes do programa de formação assumam e de-
monstrem as suas capacidades de liderança perante a tur-
ma. Assim, os estudantes não têm apenas um professor, 
mas  também uma série de colegas que ajudam a perceber 
qual a causa da falha ou o que levou ao sucesso de deter-
minada medida ou situação.
O que quero dizer é que temos de  implementar a prática, 
utilizando casos de estudo reais da vida das organizações 
na sala de aula e estamos a pensar em alterar completa-
mente o nosso currículo  com base nestes case studies. 

GH: Face à complexidade inerente às instituições 
em causa, quais considera serem as mais-valias 
para as organizações resultantes da integração 
de gestores especializados na área?
MS: Eu apontaria três. A primeira é o desenvolvimento de 
um programa de gestão institucional, ou seja, promover 
que uma instituição trabalhe em conjunto. Trabalharmos 
em projetos de mudança conjunta que é um bom trabalho 
prático e esta forma de trabalho é a que preferimos e a 
que tem tido muito sucesso.
A segunda são os programas de gestão de mudanças. Os 
participantes, de forma individual ou em pequenas equi-
pas, trazem mudanças  para os projetos e a supervisão re-
gular, discussão e análise dos processos ajuda-os nessas 
mesmas mudanças. 
A terceira é a crise de comunicação e a gestão de crise. 
Estas duas situações fazem-nos aprender e levam-nos a 
ter mais experiência. A gestão de crise ou a crise de comu-
nicação pode ser muito importante para a formação dos 
participantes. 

Na minha opinião, os aspetos e competências técnicas 
devem ser transmitidos numa base interativa 
mediante case studies, casos reais, e fazendo 

com que os estudantes ou os participantes 
do programa de formação assumam e demonstrem 
as suas capacidades de liderança perante a turma. 

Assim, os estudantes não têm apenas um professor, 
mas também uma série de colegas que ajudam a perceber 

qual a causa da falha ou o que levou ao sucesso 
de determinada medida ou situação.
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GH: Quando falamos em recursos humanos e na 
melhoria destes, teve oportunidade de pagar 
melhores salários aos profissionais de saúde en-
quanto foi Ministro? 
MS: Sim, isto é muito difícil, mas também muito engraçado. 
Nós atribuímos muitos benefícios aos recursos humanos, 
fizemos muitas pequenas intervenções. Fizemos, por 
exemplo, a vida dos médicos ser mais “racional”. 
Nós fomos para o Gabinete do Ministério em 2010 e a últi-
ma vez que houve aumento dos salários foi em 2002, por-
tanto os salários eram realmente um problema. E depois, 
tivemos a crise económica… 
A nossa ideia foi a implementação de impostos especiais 
em alimentos nocivos para a saúde, nomeadamente em 
produtos com elevado teor de sal e açúcar (ex: batatas fri-
tas, bebidas energéticas). 
Quando eu disse ao Primeiro-Ministro que estávamos 
com problemas, que tínhamos de rever os salários, que 
tínhamos de fazer alguma coisa, ele disse-me: “Sabe que 
não temos dinheiro, estamos numa profunda crise econó-
mica”. E eu disse: “E se eu tivesse uma ideia?” E ele disse: 
“Diga.” E eu apresentei-lhe esta ideia de que se pudésse-
mos introduzir uma taxa adicional numa lata de coca-cola 
ou num pacote de batatas fritas, que é prejudicial à saúde,  
podíamos utilizar este mesmo dinheiro para aumentar 
os salários. E esta foi a 1.ª medida que nós introduzimos 
no meio da crise económica e que teve impacto público. 

Foi uma medida inovadora porque as pessoas passaram a 
consumir menos 25% a 30% destes produtos e, também, 
usamos este dinheiro para aumentar salários de médicos 
e enfermeiros. Não foi suficiente, mas fizemo-lo e pude-
mos continuar com esta medida. Isto foi um importante 
passo e teve um impacto que levou à diminuição da emi-
gração destes profissionais. 

GH: E o impacto na saúde pública? Já consegue 
ver os resultados das suas medidas nesta área? 
Como, por exemplo, nos fumadores? 
MS: Algumas das coisas que foram feitas na reforma, 
como a nova base de dados do doente  mostraram resul-
tados, por exemplo, os investimentos em unidade de cui-
dados intensivos. Podemos, assim, mostrar que algumas 
intervenções no sistema  foram benéficas.  
Fumar é  uma espécie de armadilha. Os fumadores passi-
vos desapareceram do sistema e agora vemos um peque-
no declínio nos números de morbilidade e mortalidade, 
mas ainda estamos a analisar os dados de certas cirurgias 
vasculares ou  cardiovasculares e, dentro de alguns me-
ses, teremos o panorama exato da nossa intervenção.
Há efetivamente bons sinais da implementação destas 
medidas, há boas expectativas, mas ainda estamos a ana-
lisar resultados.

Eu penso que deve haver uma mudança de atitude 
nas pessoas que trabalham em serviços de saúde, 
elas não deviam olhar para o doente como alguém 

que os está a “visitar” ou apenas como um problema técnico, 
deviam  tentar pensar na história do doente, 

no seu historial, na sua condição social e familiar.
Este é ainda um dos grandes problemas. 

A abordagem deveria ser centrada na pessoa 
e na sua história. 
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GH: O que gostaria de ver, no futuro, nas práticas 
dos administradores em saúde?
MS: Eu penso que deve haver uma mudança de atitude 
nas pessoas que trabalham em serviços de saúde, elas 
não deviam olhar para o doente como alguém que os está 
a “visitar” ou apenas como um problema técnico, deviam  
tentar pensar na história do doente, no seu historial, na 
sua condição social e familiar.
Este é ainda um dos grandes problemas. A abordagem de-
veria ser centrada na pessoa e na sua história. 
Outra coisa é, como posso organizar o futuro com outros 
atores do sistema? Eu acho que o primeiro passo é ter o 
feedbak dos dados, é fazer com que os administradores na 

saúde e profissionais pensem como podemos fazer dife-
rente  com certos doentes. E depois temos, também, a alta 
tecnologia. Porque algumas falhas do sistema ou algumas 
capacidades redutoras do sistema devem ser substituídas 
por melhor tecnologia. Como é que utilizamos o sistema? 
Este é um problema. Temos de estar preparados para 
a utilizar, porque os doentes já a usam para gerir a rede 
social, gerir a família, gerir as suas contas no banco, gerir 
tudo. E os exames e a tecnologia já devem estar igualmen-
te lá para a saúde. 
Não existe uma tecnologia prevalecente como uma ele-
trocardiograma, TAC,mas deve haver  uma nova tecnolo-
gia de acesso à fisiologia do doente e com isso transfor-
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mamos a relação com o doente. Por exemplo, os doentes 
crónicos podem enviar e analisar todos os dados para os 
smatphones, mas esta cloud também supervisiona todos 
os dados sobre a sua atividade física. Na verdade, o Google 
recolhe todos estes dados, mas quem é que supervisiona 
o equilíbrio do estado do doente? Como é que se  fornecem 
estas informações  à equipa de saúde? A tecnologia está a 
gerar novas soluções, mas também a colocar muitos ou-
tros problemas. Esta transformação digital é uma questão 
problemática. 

GH: Na Hungria têm Universidade ou Escolas  es-
pecializadas em gestão de saúde? 
MS: Na Hungria nós não seguimos essa linha, nós segui-
mos mais o estilo de Bolonha, criação e acreditação de 
programas. O que acontece é que temos basicamente dois 
programas com diplomas acreditados: um focado na alta 
acessibilidade tecnológica e outro focado na gestão. Um é 
mais direcionado para o sistema, organização e liderança 
e outro é mais direcionado para o medicamento, acesso da 
tecnologia e financiamento. 
A Hungria é muito pequena para ter mais escolas e nós 
não temos oficialmente apoios. 
Nós temos o mesmo tamanho que Portugal e temos uma 
lei que estabelece que os administrares hospitalares têm 
de ter uma especialização na gestão na administração 
pública ou um MBA, ou seja, têm de ter um número de 
créditos equivalentes que confira graus equivalentes à es-
trutura de Bolonha. Pode ser em qualquer âmbito de ges-
tão, desde que tenha unidades de crédito que confiram 
equivalência a graus académicos do sistema de ensino de 
Bolonha. 

GH: Quais serão, na sua opinião, os grandes pro-
blemas de saúde dos países Europeus nas próxi-
mas décadas?
MS: A primeira é a solidariedade do sistema europeu, que é 
feita no âmbito da competitividade demográfica e econó-
mica. Na verdade, este paradigma já está a transformar-se 
e temos de apostar mais na eficiência e sustentabilidade. 
A segunda é a demografia. Não temos número suficiente 
de médicos e enfermeiros para responder às necessida-
des. A nova realidade demográfica e o envelhecimento da 
sociedade são um problema central da União Europeia. 
A terceira está ligada à tecnologia. Se formos capazes de 
utilizar a tecnologia, a Europa consegue criar um merca-
do. Sabemos que supervisionar, por exemplo, doenças 
crónicas é um problema. O eHealth é um desafio da União 
Europeia como resposta ao desenvolvimento de uma 
transformação digital de prestação de cuidados de saúde 
e apoio à população.

A tecnologia está a gerar 
novas soluções, mas 
também a colocar muitos 
outros problemas. 
Esta transformação 
digital é uma questão 
problemática. 

Se formos capazes de utilizar 
a tecnologia, a Europa 
consegue criar um mercado. 
Sabemos que supervisionar, 
por exemplo, doenças crónicas 
é um problema. O eHealth 
é um desafio da União 
Europeia como resposta ao 
desenvolvimento de uma 
transformação digital de 
prestação de cuidados de 
saúde e apoio à população.
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O Hospital de Cascais, integrado no grupo Lusíadas 
Saúde, é um Hospital do Serviço Nacional de Saú-

de (SNS) que funciona em regime de parceria público-pri-
vada (PPP), com uma cultura acentuadamente orientada 
para a Qualidade e Segurança. Exemplo disso é o facto de 
ter sido um dos primeiros hospitais em Portugal a obter a 
acreditação pela Joint Commission International (JCI), que 
avalia a qualidade e segurança dos procedimentos clínicos 
e não clínicos em hospitais de todo o mundo, e de ter sido 
o primeiro hospital em Portugal com uma Certificação 
Ambiental (ISO 14001), tendo igualmente o Certificado da 
Qualidade (norma ISO 9001) em cinco serviços. 

A constante preocupação pelos assuntos relacionados 
com a qualidade e segurança é transversalmente assumi-
da no setor da saúde, embora nem sempre seja entendida 
na sua total abrangência. Se por um lado é necessário um 
investimento capaz de responder à altura das exigências 
tecnológicas, por outro lado é importante que o mesmo 
seja acompanhado de ajustamentos processuais que ga-
rantam a minimização do erro. Efetivamente, o erro clínico 
tem sido dos maiores problemas destacados nos últimos 
anos e é um tópico central nas políticas de gestão dos ser-
viços de saúde [3]. Os estudos demonstram, entre outros 
impactos, que a medicação utilizada durante a hospitali-
zação pode frequentemente levar a eventos adversos de 
medicamentos e que uma percentagem considerável de 
tais eventos é evitável [1,2,6,7,12]. 

A par destes pilares do garante clínico, mais recente-
mente tem emergido no Hospital de Cascais um gradual 
redirecionamento estratégico para complementar esta 
visão com objetivos assentes na experiência do doente. 

Efetivamente, durante muitos anos o foco primordial das 
políticas de intervenção na área hospitalar prenderam-
-se com a organização dos serviços de saúde, os atrasos 
tecnológicos, as listas de espera e a reduzida qualidade 
técnica e de serviço, tendo-se demonstrado insuficientes 
[8]. Adicionalmente, considerou-se o trinómio “Qualidade 
– Custo – Segurança” como um paradigma central na ges-
tão em saúde, muito assente em filosofias de inspiração de 
gestão logística, sendo uma estruturação pertinente com 
resultados demonstrados [4], mas com conclusões redu-
toras. As novas linhas orientadoras das melhores práticas 
em saúde estão focadas na otimização dos serviços como 
um meio para fornecer valor acrescentado à assistência 
médica, redesenhando e melhorando os processos, e crian-
do ganhos diretos e indiretos para o doente. Mais recente-
mente, alguns projetos de investigação em boas práticas 
hospitalares, como o QUASER – Qualidade e Segurança nos 
Hospitais da União Europeia –, assente em práticas como 
eficiência e transparência [10], apontam para um novo 
triângulo estrutural na definição de qualidade na saúde, 
relacionando a eficácia clínica, a segurança e a experiência 
do doente A este propósito, Nascimento (2015:17) refere 
que estamos perante uma “nova cultura na saúde fundada 
na convergência de dois fatores aparentemente inconciliá-
veis: a qualidade na prestação de cuidados de saúde e a oti-
mização da utilização dos recursos disponíveis. (...) procura-
-se a excelência clínica e a humanização na saúde, visando 
um sistema mais justo e de melhor qualidade, com econo-
mia de recursos e reconhecido pelo doente” [9].

Cientes da importância e impacto destas problemá-
ticas, em meados de 2015 o Hospital de Cascais lançou 
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um projeto-piloto, designado por HIGH CARE, que teve 
diversas fases evolutivas, tendo como desígnio inicial a im-
plementação de um modelo de administração de medica-
mentos em circuito fechado (closed-loop medication admi-
nistration – CLMA). Foi constituída uma equipa para liderar 
este projeto, garantindo uma perspetiva multidisciplinar e 
muito conhecedora da realidade operacional, incluindo en-
fermeiros, médicos, farmacêuticos, assistentes operacio-
nais e elementos da equipa de gestão (Eficiência e Melhoria 
Contínua, Logística, Sistemas de Informação, Produção, 
Qualidade e Gestão de Risco, entre outros), bem como re-
presentantes dos fornecedores externos (Glintt, BIQ).

De facto, os objetivos iniciais passaram por melhorar 
a segurança, reduzindo o potencial de erros de adminis-
tração de medicação, o que foi largamente alcançado nas 
primeiras fases do projeto (Figura 1). O novo sistema de 
CLMA (sistema MAPP® – Mobile App Platform) passou 
a permitir a validação completa do processo através do 
scan da pulseira do doente e dos respetivos medicamen-
tos com elevada performance operacional, garantindo a 
rastreabilidade do medicamento e atingindo os “cinco cer-
tos” (o doente certo, recebe a dose certa, do medicamento 
certo, no momento certo, pela via certa). Foram, também, 
adquiridos computadores portáteis (COW – Computer on 
Wheels), que permitiram a visualização de informação 
clínica e a elaboração de registos de enfermagem junto ao 
doente. Foi nesta fase que se obtiveram os maiores outco-
mes em termos de eficiência operacional, com reduções de 
quase 2 horas por enfermeiro por turno (Figura 3), liber-
tando a enfermagem de atividades e sistemas ineficientes. 

Embora a redução do tempo com tarefas que não adi-
cionam valor ao processo tenha sido uma conquista notá-
vel, a par da incontornável mais-valia com a minimização 
dos erros de administração terapêutica, persistia a dúvida 
sobre se estes outcomes seriam transformados em bene-
fícios efetivos para o doente e percecionados por este. A 
equipa operacional continuava a demonstrar preocupa-
ções em garantir uma maior proximidade com o doente 
em diversos pontos do processo (preparação da medica-
ção, elaboração de registos clínicos, entre outros). 

Na fase mais recente do projeto (Figura 2) estruturou 
e formalizou alterações procedimentais e comporta-
mentais das equipas de enfermagem, fundamental para 
garantir a efetividade do CLMA e para que as práticas se 
traduzissem numa maior disponibilidade e proximidade 
para cuidar melhor do doente internado. Com o objetivo 
último de ir ao encontro da melhor experiência para o 
doente, e seguindo as best-practices internacionais [5], 
desde janeiro de 2017 que o Hospital de Cascais passou a 
avaliar o Net Promoter Score (NPS) relativo aos cuidados 
de enfermagem dos serviços de internamento. Efetiva-
mente, esta abordagem focada na experiência e lealdade 
do doente representou uma mudança de paradigma na 
cultura interna dos colaboradores e da equipa de gestão. 
Após o sucesso desta métrica em diversos outros setores 
de atividade, o NPS começa a ser progressivamente usado 
nos serviços de saúde, pela sua métrica simples, direta e 
de fácil aferição [12], sendo, inclusivamente, um forte indi-
cador de crescimento sustentável e orgânico e garantindo 
uma orientação de recursos mais eficiente. Consegue-se, 
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assim, identificar e reconhecer rapidamente promotores e 
detratores, entender as necessidades dos doentes e me-
lhorar as operações. Esta metodologia advoga, portanto, 
que os hospitais que promovem uma melhor experiência 
para os seus doentes e de forma mais eficiente do que 
os seus concorrentes estão a construir uma vantagem 
competitiva mais duradoura. Para tal, o papel do líder da 
equipa operacional foi fundamental para garantir um cor-
reto alinhamento de objetivos, bem como para promover o 
exemplo na proximidade e relação com o doente.

RESULTADOS

Este projeto proporcionou um enorme valor acres-
centado em termos de segurança hospitalar, ga-

rantindo o circuito fechado da administração terapêutica. 
Assim, foi possível evitar potenciais erros em tempo real 
e também reduzir esses mesmos quase-erros, refletindo a 
importância das mudanças processuais no aumento do ri-
gor e da qualidade do serviço prestado. Os estudos de caso 
e a literatura complementar [1,2,6,7,12] apontam diversos 
custos relacionados com eventos adversos e quase todos 
demonstram, com relevância estatística, o aumento da 
permanência hospitalar. Tendo por base os números mais 
conservadores, estima-se que teremos um impacto de 1,7 
dias adicionais à demora média normal por doente que so-
freu um quase-erro. Portanto, com as diversas ações de 
melhoria contínua, este projeto impediu que vários quase-
-erros (e eventos adversos) chegassem a mais de 5.000 
doentes por ano, resultando em mais de 1,4 milhões de 
euros de custos evitados, apenas considerando dias adi-
cionais de permanência no Hospital. 

Além disso, a reestruturação dos modelos de trabalho, 
bem como a padronização dos processos (incluindo os 
tempos de administração), permitiram aproximar a hora 
planeada/prescrita e a hora efetiva da administração te-
rapêutica em quase 10 minutos (menos 20%) (Figura 4).

O NPS começou a ser medido de forma sistemática e 
regular permitindo significância estatística. Até então, os 
valores de referência resumiam-se aos levantamentos 
anuais dos questionários de satisfação do serviço, realiza-
do por uma empresa externa. Em seis meses, o NPS apre-
sentou um crescimento muito significativo (de 23 para 73) 
(Figura 5), elevando grandes expectativas quanto à conti-
nuidade dos impactos positivos do projeto.

CONCLUSãO

O sucesso deste projeto é o resultado do uso da tec-
nologia − High Tech − em conjugação com alte-

rações disruptivas nos procedimentos e cuidados de en-
fermagem − High Touch −, avaliadas através da medição 
do NPS como pilar inovador da mudança. Isto permite ir ao 
encontro do principal objetivo do projeto e da instituição: 
elevar a excelência do cuidado ao doente – HIGH CARE. 

Este projeto reforça a importância de que não basta 
investir e implementar tecnologia. É vital garantir o ali-
nhamento dos processos e a gestão pró-ativa da mudança 
junto das equipas. Demonstra-se, também, que é possível 
e viável obter resultados de diversos âmbitos (eficiência, 
segurança e satisfação do doente), com envolvimento dos 
diversos stakeholders do processo, incluindo os próprios 
doentes, e com um modelo de objetivos mensuráveis.

FIGURA 1 Circuito do trabalho de enfermagem na fase inicial do projeto (AS WAS).
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FIGURA 2 Circuito do trabalho de enfermagem na última fase projeto (AS IS).

FIGURA 3 Redução de tempo médio por administração terapêutica, por doente (Fase 1 vs Fase 2).

FIGURA 4 Quase-erros mensais capturados pelo sistema e a diferença média entre a hora planeada vs hora real da administração de medicamentos, 
Serviço de Medicina.
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FIGURA 5 Net Promoter Score do doente internado, Serviço de Medicina (2017).
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Este projeto proporcionou um enorme valor acrescentado 
em termos de segurança hospitalar, garantindo o circuito fechado 
da administração terapêutica. Assim, foi possível evitar potenciais 

erros em tempo real e também reduzir esses mesmos quase-erros, 
refletindo a importância das mudanças processuais no aumento 

do rigor e da qualidade do serviço prestado.
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CONFERêNCIAs DE vALOR APAH

2.ª CONFERÊNCIA DE VALOR APAH

Os desafios e oportunidades associados aos Modelos 
financeiro e de financiamento foram o tema 

central da 2.ª Conferência de VALOR APAH. O evento 
promovido pela APAH reuniu os responsáveis de variadas 
entidades e instituições nacionais, assim como especialistas 
estrangeiros, tendo decorrido no Porto a 7 e 8 de julho. 

Esta foi a 2.ª Conferência de um ciclo, que nasce de uma 
aposta da APAH na organização de iniciativas que promo-
vam a criação de valor através da análise das questões 
que vão determinar o futuro dos hospitais e dos sistemas 
de saúde.  Direcionada a todos os profissionais ligados à 
gestão em saúde, esta iniciativa visa fomentar a partilha 
de boas práticas, a procura de novas abordagens que per-
mitam enfrentar os desafios presentes e futuros e a con-
solidação de pontes e sinergias com todos os parceiros do 
setor, tendo em vista uma melhoria da qualidade e a exce-
lência dos resultados em saúde, contribuindo, assim, para 
um ciclo virtuoso de riqueza e crescimento em Portugal. 

A 2.ª Conferência de VALOR APAH foi presidida 
por Pedro Esteves, administrador hospitalar da Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, I.P., que lançou o 
convite a todos os presentes para uma reflexão e debate 
conjunto de soluções e medidas concretas que permitam 

assegurar a sustentabilidade do sistema, eliminar o des-
perdício e promovam a necessária mudança na gestão em 
saúde e a criação de valor.

O ambicioso Programa da 2.ª Conferência de VA-
LOR APAH teve inicio com a palestra APAH TALKS 
− “Como assegurar a adoção de cuidados de saú-
de baseados em valor”, que esteve a cargo de Sally 
Lewis, diretora médica do Aneurin Bevan University 
Health Board do País de Gales, um dos países que está 
atualmente a implementar um sistema de avaliação nes-
tes moldes. Lewis partilhou muito do trabalho, experiên-
cia adquirida na implementação de modelos de saúde 
baseados em valor e os resultados obtidos.

Este tipo de modelo está a ser cada vez mais 
difundido e Portugal pode ter muito a lucrar com 
esta abordagem. Para Alexandre Lourenço, presidente da 
APAH, esse é o caminho para melhorar a prestação de cui-
dados dos hospitais portugueses, em que “o enfoque pas-
sa a estar nos resultados em saúde, ao invés da quantida-
de de cuidados prestados”. E exemplificou que “temos já o 
exemplo de gestão das USF e até mesmo no financiamento 
hospitalar, uma vez que cerca de 10% do seu total já de-
pende de resultados”. Na implementação deste processo, a 
APAH tem desenvolvido esforços para alargar esta meto-
dologia e a sua aplicação, trabalhando com as sociedades 
médicas e científicas para a implementação de sistemas de 
controlo e avaliação de indicadores de processos e de re-
sultados, tornando-os públicos para a população. 

Na abertura do segundo dia de trabalho, o Presiden-
te da APAH disse conhecer as enormes restrições 
financeiras que os administradores hospitalares 
enfrentam, principalmente ao nível do capital para in-
vestimento e financiamento operacional, sublinhando 
que é necessário parar o ciclo de deterioração que se 
tem instalado nos últimos anos. “Ao nível do capital para 
financiamento, temos assistido a uma quebra desde 2009 
e grande parte dos equipamentos que temos nos nossos 
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hospitais estão em risco de se tornar obsoletos ou ultra-
passaram já esse limite”, acrescentou, classificando como 
“urgente” a necessidade de encontrar soluções para re-
solver estes “graves problemas”, sob pena de ocorrer uma 
deterioração do serviço prestado.

O presidente da APAH admitiu que é real a existência 
de um conjunto de pressões sobre os custos e que 
“a falta de autonomia dos hospitais limita a capa-
cidade de ação dos conselhos de administração e 
a sua missão de gerir os profissionais de saúde”. “O con-
junto de restrições que existe ao nível da contrata-
ção limita a capacidade dos hospitais em resolver 
os seus problemas internos, levando à frustração dos 
profissionais de saúde e, em última instância, à deteriora-
ção dos cuidados de saúde prestados”.

Embora considerando que os administradores hospita-
lares compreendam os anseios dos profissionais de saúde 
e as dificuldades que atravessam, salientou que há “linhas 
vermelhas que não devem ser ultrapassadas”. “Cabe-nos 
a nós, administradores hospitalares, defender 
os direitos dos doentes e a sustentabilidade do 
sistema de saúde. E essa sustentabilidade depende da 
confiança que os portugueses têm do serviço que 
prestamos. A confiança é o nosso último bastião”, aler-
tou o presidente da APAH. Na sua opinião, “quando esse 
elo com os portugueses se quebrar, o SNS deixará de exis-
tir”, concluindo que é tempo de operar e liderar a mudança 
do sistema.

A 2.ª Conferência de VALOR APAH contou, ainda, 
com a participação de vários oradores estrangeiros, com 
destaque para as comunicações de Rafael Bengoa, 
Ministro da Saúde do País Basco entre 2009 e 2012 e a 
trabalhar na OMS há 15 anos, e de Miklós Szócska, ex-
-Ministro da Saúde da Hungria.

O especialista espanhol, hoje diretor do Instituto para 
a Saúde e Estratégia, sedeado em Bilbao, Espanha, numa 
comunicação intitulada “Salvar o sistema de saúde”, 
abordou a necessidade de mudar os atuais modelos, 
sob pena de assistirmos à sua falência a breve tre-
cho, frisando que o atual sistema de saúde “já não é o ne-
cessário”, alegando que a realidade mudou e que estamos 
prestes a enfrentar alterações ainda mais profundas: “te-

mos um grande problema com a demografia e nos próxi-
mos oito anos vamos ter o mesmo nível de mudança que 
tivemos nos últimos 40. Os sistemas de saúde não estão 
a acompanhar esse ritmo, não se autorregulam e se não 
fizermos alguma coisa vamos obviamente ficar para trás”, 
reiterando que a mudança necessária é “urgente” e 
tem de ser liderada pela classe política.

“A pressão que é feita pelo aumento demográfi-
co só tem solução construindo um novo modelo de 
assistência”, sublinha o espanhol, que foi também conse-
lheiro da administração Obama para o Obamacare. E acres-
centa que “estamos a fazer a medicina deste século com o 
modelo do século passado”, sendo que, no seu entender, 
esperar que o sistema de saúde se autorregule “não será 
solução”. “É preciso ação ao nível político, o que significa o 
desenho de uma visão e de uma transformação para os sis-
temas de saúde. Os políticos têm de conseguir esta mudan-
ça, pois, se não o fizerem, o sistema vai colapsar”, vaticina. 

Rafael Bengoa admite que a responsabilidade 
destes atores é dupla, “pois, têm de ser capazes de 
gerir as dificuldades económicas que enfrentamos 
hoje e, ao mesmo tempo, assumir uma responsabilida-
de estratégica, introduzindo o modelo assisten-
cial de saúde, que tem de ser construído e introduzido 
passo a passo”.

Assim, embora confirme que as mudanças necessárias 
à transformação têm de ter o impulso da classe política, 
Rafael Bengoa reconhece que esta precisa de apoio para 
as implementar. “Os políticos têm as suas carreiras, as suas 
necessidades e nós, especialistas, temos o papel de ajudar 
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na definição de quais as mudanças que são de baixo risco e 
quais são as de risco elevado”, explicou, sugerindo que de-
vem começar pelas “mudanças de menor impacto”.

“A minha sugestão é que comecem primeiro pelas 
mudanças de baixo risco - como o registo eletróni-
co, a centralização de processos nos doentes, cui-
dados integrados − pois estas preparam o terreno para 
as mudança de alto risco, preparam a cultura para o que 
está para vir”, justifica, avisando que, em última instância, 
os políticos terão mesmo de passar por uma fase de maior 
pressão: “Chegará o momento em que terão de empurrar 
o sistema para uma direção diferente, com a inte-
gração dos cuidados sociais e de saúde, integrar os 
cuidados de saúde primários e os cuidados hospi-
talares. São missões mais complicadas, mas necessárias 
para que o sistema sobreviva, pois, são as únicas áreas em 
que mudando conseguimos tornar o sistema mais eficiente.”

Quanto a prazos, Rafael Bengoa sublinha que o mais 
importante é dar início, o quanto antes, a este processo, 
mas esclarece que “percorreremos sempre um pe-
ríodo de 10 ou mais anos até que se consiga refor-
mular o sistema”.

Também Miklós Szócska realçou a importância 
dos políticos na mudança que tem de ser operada, 
trazendo à audiência uma visão apocalítica: “Ou fazemos 

a mudança e nos adaptamos, ou o sistema que conhece-
mos desaparecerá”, vaticinou, deixando aos presidentes 
dos conselhos de administração presentes a sugestão de 
envolver a classe política nas mudanças necessárias.

Miklós Szócska acredita que a reforma dos siste-
mas de saúde um pouco por toda a Europa depende 
umbilicalmente da utilização que os estados este-
jam dispostos a fazer do big data, ou seja, dos dados 
armazenados sobre o sistema e que muitas vezes não têm 
qualquer leitura por parte das autoridades competentes.

Na sua palestra sobre a “Gestão da mudança para 
a sustentabilidade dos sistemas de saúde” defen-
deu ser necessário ultrapassar a imagem antidemocrática 
muitas vezes associada ao big data. “Quando falamos neste 
conceito, muitas pessoas recordam a experiência dos esta-
dos totalitários, que recolhiam a informação para controlar 
tudo”. Afirma que não gosta dessa visão totalitária e orwe-
lliana do conceito, reiterando que a informação disponível 
não deve ser negligenciada, “dada a sua mais-valia”.

“Acredito que podemos tratar essa informação 
de forma muito personalizada e segura para ser 
usada em benefício dos doentes e dos prestado-
res de cuidados de saúde. Tal como em muitos outros 
setores, julgo que também na saúde a solução reside em 
informação que possuímos, mas que estamos a desperdi-
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çar”, e revelou que na reforma que implementou na Hun-
gria este tipo de ferramenta foi “utilizado com sucesso e 
não levantou questões legais”.

De acordo com o especialista, “no processo que iniciá-
mos, o big data foi decisivo. Usámos essa informação para 
ter ganhos políticos, mas fomos transparentes e explicá-
mos a cada passo o que estávamos a fazer. Fizemo-lo pelo 
bem público e, por isso, julgo que foi justificado”. Revelou 
ainda que, no caso da Hungria, foi até possível “desmas-
carar” casos de corrupção com recurso a esta informação. 
“Assumo que é um tema controverso e que levanta receios 
fundados, mas não podemos continuar a desperdiçar a ri-
queza que lhe está subjacente”, rematou.

Também importante para a mudança que a Hungria 
viveu na área da Saúde, de acordo com Miklós Szócska, foi 
o envolvimento de todos os parceiros. “A comunica-
ção constante entre todos permitiu fazer as reformas ne-
cessárias e usar a informação certa deu-nos a força argu-
mentativa de que necessitávamos”, contou o ex-Ministro, 
que, como médico, admitiu que um dos grandes proble-
mas dos sistemas de saúde atuais é o facto de terem na 
sua liderança “alguém distante do sistema”.

Na sua opinião, “o que acontece em muitos países eu-
ropeus é que, frequentemente, o Ministro da Saúde é um 
político de carreira. Isso faz com que esteja mais distante 
da essência do problema.” Desta forma, para se conseguir 
mudar “tem de ser implementado um modelo com base na 
evidência e tudo tem de ser feito com o envolvimento de 
todas as partes, a começar pelos próprios cidadãos”. E su-
blinha: “Sem esse compromisso não é possível”.

A eliminação do desperdício e os sistemas de 
custeio foram igualmente analisados e discutidos no 
âmbito da 2.ª Conferência de VALOR APAH. Para nos 
ajudar neste exercício de reflexão contámos com o cole-
ga Andrea Masina que partilhou com os presentes na sua 
palestra “Integrando o processo logístico e assis-
tencial de cuidados” a sua experiência enquanto CEO 
do Grupo Villa Maria Care em Itália e os resultados obtidos 

Presente também na 2.ª Conferência de VALOR 
APAH esteve o Ministro da Saúde, Doutor Adalber-
to Campos Fernandes, que, perante uma plateia repleta 
de administradores hospitalares, deixou palavras de elogio 

à nova Direção da Associação, que disse estar a dar mostras 
de “grande vitalidade”, sobretudo ao projetar a área da for-
mação do gestor hospitalar, que o ministro afirmou ser “um 
dos maiores défices que o sistema de saúde tem”.

“Para se ser gestor são necessárias competências huma-
nas, técnicas e científicas, mas também qualidades que têm 
de ser treinadas. E a formação contínua e a modernização do 
conhecimento é um imperativo para que a gestão se qualifi-
que”, sublinhou, criticando quem acha que basta “pôr dinhei-
ro em cima dos problemas” para que estes desapareçam.

“Há um problema de formação de base e a aposta 
que a APAH está a fazer na formação através da 
ACADEMIA APAH e em encontros como este, é 
por nós apreciada e acarinhada. O Ministério da 
Saúde apoia, incentiva e fará tudo o que estiver 
ao seu alcance para que estas iniciativas sejam 
aprofundadas, atraindo mais competências”.

O Ministro da Saúde anunciou também que em bre-
ve, ainda durante o ano de 2017, dará a conhecer novida-
des no que diz respeito à regulamentação da carreira 
de administração hospitalar e revelou que tem tra-
balhado de perto com a APAH para resolver “um problema 
que se arrasta há muitas décadas”.

“No Ministério da Saúde temos a perfeita consciência 
das dificuldades que cada um de vocês enfrenta no dia 
a dia e acompanhamo-las de perto”, referiu o ministro, 
dirigindo-se aos administradores hospitalares, acrescen-
tando: “Sabemos que na generalidade dos hospitais temos 
equipas de grande qualidade que lidam com a escassez de 
recursos com que são confrontadas, e é por isso que te-
mos trabalhado com a direção da APAH para finalmente, 
durante este ano, resolver as questões em torno da 
carreira de administração hospitalar”. 

Em cima da mesa das negociações com a APAH têm 
“também estado os contratos de gestão e a Comis-
são Nacional de Avaliação das Administrações 
Hospitalares”.  “Desejamos que os hospitais assinem 
um contrato programa, que se comprometam com ele e 
que depois sejam capazes de exprimir a sua criatividade 
organizativa e possam ser premiados ou castigados pelo 
que fizerem de bem ou de mal. É isso que é justo”, subli-
nhou Adalberto Campos Fernandes.
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Sobre o momento que o país vive atualmente na área 
da Saúde, Adalberto Campos Fernandes expressou o seu 
entusiasmo com o início de um processo de reinves-
timento nos hospitais portugueses, deixando exem-
plos: “Estão em construção 79 centros de saúde, foi lançado 
o hospital de proximidade de Sintra, seguidamente será o 
do Seixal, depois o novo hospital Oriental de Lisboa, o maior 
investimento público em saúde de que há memória”, enu-
merou o político, expressando que se trata de um novo ci-
clo, que também chegará aos recursos humanos.

Quanto à inovação, e abordando já o Orçamento para 
2018, o ministro da Saúde avisou que “nenhum país da 
Europa tem condições para gerar excedentes orçamentais 
compatíveis com a fúria da inovação”, mas que trabalhará 
para encontrar soluções, inclusive de âmbito europeu, para 
que os portugueses possam ter acesso às terapêuticas mais 
inovadoras. “Sabemos que é um diálogo que vai endurecer, 
pois, logicamente, a opção não pode ser os países continua-
rem a acumular pagamentos em atraso e serem completa-
mente esvaziados de capacidade de investimento para a 
gestão porque tudo é deslocado para a inovação”, disse.

A terminar, congratulou-se, ainda, com a portaria re-
centemente publicada em Diário da República e que de-
finiu que sejam aplicados os princípios da produção 
adicional às consultas e meios complementares 
de diagnóstico e terapêutica.  “Passa assim a haver 

espaço ao nível da contratualização interna, os conselhos 
de administração terão a capacidade de decidir e fazer 
mais para diminuir a despesa no exterior, para internali-
zar. É um instrumento que dá muita responsabilidade aos 
administradores mas que permitirá que em cada uma das 
unidades se possa melhorar a eficiência da prestação de 
cuidados”, concluiu.

A 2.ª Conferência de VALOR APAH, contou com a 
participação de um painel de distintos represen-
tantes de entidades centrais, da administração hospita-
lar, do mundo académico e dos agentes económicos. 

O evento encerrou com a realização de dois workshops, 
um sobre Soluções tecnológicas para o acompanhamento e 
monitorização da gestão e um outro sobre a responsabilida-
de civil do gestor hospitalar.

À semelhança da 1.ª edição, onde foram extraídas 
conclusões que hoje estão já na agenda do Minis-
tério da Saúde e de outros parceiros do sistema, a 
APAH pretende que as Conferências de Valor sejam “um 
contributo para ajudar a que a mudança possa avançar e 
definir os seus moldes”.

A 3.ª Conferência de VALOR APAH será dedicada 
ao tema “Modelos de Hospitalização e Continuida-
de de Cuidados – Desafios e Oportunidades”e de-
correrá nos próximos dias 20 e 21 de outubro, no Hotel 
Vila Galé em Évora.

Veja a reportagem fotográfica da 2.ª Conferência 
de Valor APAH em: https://www.justnews.pt/galeria/
album/2a-conferencia-de-valor-da-associacao-portu-
guesa-de-administradores-hospitalares 

As Conferências de VALOR APAH 2017 contam 
com apoio da Janssen, Johnson & Johnson, Medro-
tinc e Novartis.
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A 3.ª CONFERÊNCIA de VALOR APAH 
decorrerá em Évora nos próximos dias 

20-21 de outubro, sendo dedicada ao tema 
“Modelos de Hospitalização e Continuidade de 

Cuidados − Desafios e Oportunidades”. 

A APAH conta com a vossa participação. 

“Eu creio que esta nova direção da APAH está a dar sinais 
de grande vitalidade e está a projetar uma área muito im-
portante, não digo apenas uma profissão, que fazia falta. 
Fazia falta porque, talvez, um dos maiores défices que o 
sistema de saúde tem na componente pública e também 
privada é uma gestão e gestores de qualidade. E não é ges-
tor quem quer, é quem pode.
E para se poder ser gestor é preciso ter competências hu-
manas, técnicas, científicas e outras que têm de ser trei-
nadas e a formação contínua, a modernização do conheci-
mento é um imperativo para que a gestão se qualifique. 
A aposta que a APAH está a fazer na formação contínua, 
em encontros como estes com elevadíssima qualidade, 
puxando por uma profissão que é relevantíssima, deve ser 
apreciada, acarinhada e o seu Presidente sabe que o Minis-
tério da Saúde apoia, incentiva e fará tudo o que estiver ao 
seu alcance para que, nomeadamente, o projeto da Acade-
mia que está a ser desenvolvido, seja aprofundado e que 
nós tenhamos cada vez mais jovens e mais competências 
do que aquelas que hoje existem.“
Adalberto Campos Fernandes, Ministro da Saúde 

“Quero felicitar a APAH pela realização destas Conferên-
cias, incide sobre dois assuntos que são de primordial im-
portância e de atualidade: o financiamento e a eficiência. 
Como sabemos os recursos são escassos e a pressão sobre 
a despesa continua a ser crescente e, portanto, há aqui um 
balanço e uma reflexão que devem ser feitos para poder-
mos, no dia a dia na gestão do nosso SNS, encontrar o equi-
líbrio que permita dar uma resposta capaz às solicitações 
dos nossos utentes e, por outro lado, manter a sustenta-
bilidade do sistema. Parabéns por isso. Acho que os temas 
são absolutamente oportunos, interessantes e muito úteis 
porque nos retiram da resolução dos problemas diários 
para momentos de reflexão partilhada onde aprendemos 
com quem faz melhor, com quem vai mais à frente, com 
quem tem experiências diferentes e são de uma utilidade 
extrema. Recolhi aqui vários apontamentos que espero que 
venham a ser úteis na organização que lidero.” 
António Alberto Brandão gomes Barbosa, Presidente 
do CA do CHMA

“Estas Conferências têm algo muito bom relacionado es-
sencialmente com ouvir experiências de outros países que, 
na prática, nos levam a pensar sobre se o que estamos a 
fazer está bem, se está dentro de uma lógica que outros 
já tenham passado. Estas experiências levam-nos a pensar 
que vale a pena investir e dedicar mais tempo a determina-
das tarefas que eventualmente descuramos.” 
João Porfírio de Oliveira, Presidente do CA do CHTMAD

“Sou administradora Hospitalar e esta Conferência é cla-
ramente uma forma de aprender ainda mais. Este tipo de 
iniciativas é não só gratificante em termos de partilha das 
melhores práticas, como permite igualmente um intercâm-
bio de experiências na prossecução do que de melhor se faz 
e do estado da arte na área da saúde.”
manuela mota Pinto, vogal Executiva do CA CHUC

“Eu acho importantíssimo, eu não sou administrador hospi-
talar e, portanto, é um prazer ser convidado por estas Con-
ferências. É uma boa troca de experiências, conhecimentos 
e acho fundamental manter estas Conferências. É necessá-
rio divulgar cada vez mais, fazer mais e melhor. Parabéns 
à APAH pela qualidade da Conferência e das pessoas que 
foram convidadas. “
vasco Antunes Pereira, Presidente do CA do Hospital de 
Cascais

OPINIõES SOBRE A 2.ª CONFERêNCIA DE vALOR APAH :
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IX FÓRUm DO mEDICAmENTO
ADMINISTRADORES 
HOSPITALARES DISCUTEM 
MODELOS DE PARTILHA DE RISCO

O Fórum do Medicamento, promovido pela Associa-
ção Portuguesa de Administradores Hospitalares, 

é, desde há 9 anos, um espaço privilegiado de debate so-
bre os principais desafios na gestão do medicamento em 
meio hospitalar.

O aumento da disponibilidade de medicamentos de 
elevado preço e as expectativas da população irão marcar 
profundamente a sociedade e o sistema de saúde no de-
curso das próximas décadas. Face às restrições orçamen-
tais, os sistemas de saúde dos países mais desenvolvidos 
têm experimentado uma grande variedade de instrumen-
tos de natureza administrativa, com o objetivo de reduzir 
a incerteza causada pela introdução de novos medica-
mentos e o seu impacto na sustentabilidade económica e 
financeira.

Os desafios que a inovação tecnológica coloca à gestão 
hospitalar estarão em discussão no próximo dia 17 de no-
vembro de 2017, pelas 9h00 na Central Tejo – Fun-
dação EDP, onde decorrerá o IX Fórum do Medicamento 

da Associação Portuguesa de Administradores 
Hospitalares, subordinado ao tema A partilha de 
riscos na promoção de ganhos em saúde, contando 
com o apoio da Astra Zeneca.

No presente, a criação e implementação de instrumen-
tos de avaliação de tecnologias em saúde (ATS) é apon-
tada como um instrumento estratégico para adequar o 
preço de novas tecnologias ao seu real valor terapêutico e 
garantir a sustentabilidade dos sistemas de saúde.

A ATS, no tocante aos medicamentos, é efetuada em 
Portugal desde 1999, no âmbito dos processos de com-
participação e/ou de avaliação prévia à sua aquisição 
pelos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) antes 
do financiamento e como instrumento de apoio à decisão. 
Em 2015, o Decreto-Lei n.º 97/2015, de 1 de junho, criou 
o Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde 
(SiNATS), determinando que a ATS passasse a abranger 
outras tecnologias de saúde para além do medicamento, 
como é o caso dos dispositivos médicos.
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Assim, recorrendo às melhores práticas internacionais, 
o SiNATS surge com o objetivo de dotar o SNS de um ins-
trumento único para a aprovação e utilização de tecnolo-
gias de saúde, permitindo que sejam objeto de (re)avalia-
ção num contexto integrado e com recurso preferencial à 
fixação de objetivos através de contratos com os titulares 
das autorizações de comercialização. 

Neste contexto, os acordos entre Estado e Indústria 
Farmacêutica (IF), intentando a partilha do risco finan-
ceiro, têm vindo a ser desenvolvidos como forma de aper-
feiçoamento do acesso a novas tecnologias, utilizando, 
para tal, informações adicionais variadas, como sejam: o 
impacto orçamental, os benefícios clínicos, o desempenho 
em condições reais de utilização, a relação de custo efeti-
vidade e/ou a ampliação e o aperfeiçoamento do acesso e 
resultados em saúde.

A celebração dos designados acordos de partilha de 
risco (APR) tem como base os resultados “reais” obtidos, 
assente numa filosofia de pagar apenas pelos tratamen-
tos aos doentes que respondem efetivamente às terapêu-
ticas. Assim, o preço passa a estar vinculado à recolha de 
evidências de efetividade em mundo real. Sendo muito in-
teressante do ponto de vista estratégico, é também muito 
desafiador nas perspetivas clínica e técnica.

Atualmente, os dados disponíveis são frequentemente 
insuficientes para estimar com exatidão a eficácia clínica 
e o custo-benefício de um medicamento ou o seu impacto 
orçamental. A incerteza, devido à falta de informações, 
pode atrasar as decisões de comparticipação e o acesso ao 
doente. Contudo, estes atrasos e a ameaça de não inclusão 
em listas positivas, podem reduzir o interesse da IF em in-
vestir em áreas com baixo potencial de mercado, a título 
de exemplo os medicamentos órfãos.

Os APR assumem diferentes formas e geralmente po-
dem não fixar o valor a pagar no momento da celebração 

do contrato de fornecimento. Neste caso, as partes, Paga-
dor e IF, assumem contratualmente que concordam com 
a definição do valor da tecnologia em saúde se dará no 
futuro, de acordo com os resultados apresentados a par-
tir da sua utilização em reais condições de utilização. Este 
artifício impõe uma condição de indefinição, parcial ou ab-
soluta, do pagamento devido pelo Pagador à IF até que os 
eventos relacionados à adoção da tecnologia possam ser 
avaliados e verificados. A sujeição do valor a pagar a um 
evento futuro, de acordo com a avaliação do comporta-
mento da tecnologia, é o elemento que define e distingue 
esse acordo do simples contrato de fornecimento, compro-
metendo as partes com o desempenho do medicamento. 

Em Portugal, a tendência para estabelecer APR tem 
vindo a ser operacionalizada, quer a nível central quer 
a nível hospitalar, com objetivos mais ou menos amplos, 
combinando esquemas financeiros e acordos com base no 
desempenho da tecnologia. No futuro, a consolidação da 
operacionalização efetiva do sistema de informação para 
ATS permitirá um aumento da utilização deste modelo 
contratual.

Neste contexto, o Fórum do Medicamento con-
tribuirá para a discussão associada à gestão e imple-
mentação de modelos de partilha do risco, privilegiando 
a análise, o debate e a avaliação das  políticas e práticas 
implementadas, bem como a procura de soluções con-
certadas que permitam alcançar os melhores padrões de 
excelência, qualidade e sustentabilidade na prestação de 
cuidados de saúde do SNS.

Envolvendo todos os intervenientes, este será um 
momento privilegiado para promover o debate sobre este 
tema. Para tal, convidamos todos os interessados a parti-
cipar e a contribuir com o seu conhecimento e experiên-
cia, por forma a sermos capazes de propor soluções para a 
melhoria do bem comum.

A celebração dos designados acordos de partilha de risco (APR) 
tem como base os resultados “reais” obtidos, assente numa filosofia 

de pagar apenas pelos tratamentos aos doentes que respondem 
efetivamente às terapêuticas. Assim, o preço passa a estar vinculado 

à recolha de evidências de efetividade em mundo real. 
Sendo muito interessante do ponto de vista estratégico, 

é também muito desafiador nas perspetivas clínica e técnica.
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CENTRO ONCOLÓgICO (CO) 
DO CENTRO HOsPITALAR 
DE TRás-Os-mONTEs E ALTO 
DOURO, E.P.E. (CHTmAD): 
DA ESTRATéGIA À REALIDADE

TELMA CORREIA

vogal do Centro de Gestão 
Oncológico do CHTMAD, E.P.E.

A criação do CO do CHTMAD teve na sua génese 
assegurar o acompanhamento global do doente 

oncológico de Trás-os-Montes, de acordo com as valên-
cias disponíveis e respeitando as Redes de Referenciação 
Hospitalares. 

O CO começou a sua atividade em julho de 2008. Para 
o efeito, foi construído um edifício de raiz com três pisos, 
agregando os Serviços de Oncologia Médica e Hematolo-
gia Clínica (que possuem as valências de Internamento, 
Consulta Externa, Hospital de Dia e uma Unidade Centra-
lizada de Preparação de Citostáticos), o Serviço de Radion-
cologia (com as respetivas áreas de trabalho e tratamento, 
um acelerador linear e 2 bunkers prevendo, desde logo, a 
aquisição de um segundo acelerador) e a Unidade Multi-
disciplinar da Dor Crónica.

Desta forma, proporcionar-se-ia tratamentos de pro-
ximidade, evitando deslocações diárias (habitualmente 
para o Porto) de doentes em estados físicos e psicológicos 
frágeis, além da garantia de que os doentes seriam trata-
dos com os mesmos níveis de qualidade, segurança e hu-
manização das outras Instituições de Saúde.

O foco no doente, alicerçado em elevados critérios de 
qualidade foi a alavanca impulsionadora para a realiza-
ção deste projeto completamente inovador, sendo o único 
Centro Oncológico fora de Lisboa, Porto e Coimbra.

A ideia primordial e o grande objetivo da conceção des-
te Centro foram sendo conseguidos, com alguns avanços 

e recuos, subjacentes a uma mudança tão efetiva como 
a que se conseguiu concretizar. Esta mudança orientou-
-se, quer pela atração de profissionais de vários grupos 
profissionais (principalmente da área médica), quer pela 
sensibilização para a mudança das rotinas de referencia-
ção. Esse trabalho, que teve frutos no imediato e que pode 
ser confirmado com os dados apresentados no Quadro 1, 
demonstra que ao longo dos anos registaram-se grandes 
aumentos de atividade, principalmente nas áreas de On-
cologia Médica e Radioncologia, já que a Hematologia Clí-
nica tinha mais de uma década de atividade no CHTMAD.

A qualidade do trabalho das equipas de profissionais 
de saúde do CO, contribuiu para a crescente procura dos 
nossos Serviços, já que entre 2009 e 2016, foram regista-
das taxas de crescimento de 184% e 134% nas Consultas 
Externas que incluem as Consultas de Grupo Multidis-
ciplinares ou de Decisão Terapêutica e, nos tratamentos 
de Hospital de Dia, respetivamente. Relativamente ao In-
ternamento, registou-se um crescimento no número de 
doentes saídos em 70%.

O número de profissionais afetos ao CO foi correspon-
dendo positivamente ao aumento da atividade, e hoje, 
embora ainda com algumas debilidades em determinadas 
áreas, apresenta equipas fortes e coesas. Importa registar 
ainda que, o reforço das equipas foi feito de acordo com 
as necessidades dos serviços, subjacente ao número de 
doentes tratados. O aumento do número de profissionais, 
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assentou numa perspetiva de pro-atividade e eficiência, 
já que a taxa de variação do número de profissionais de 
2016 face a 2009 foi de 52% (Quadro 2), enquanto que 
as taxas de crescimento da atividade clínica variaram de 
70% a 184%. 

O CO tem, neste momento, oito anos e meio de ativi-
dade plena, já conta com equipas maduras, registando um 
forte crescimento no âmbito da Formação de Médicos. Mas 
nem sempre foi assim…

Linhas de 
Produção Período em análise

Tx. de 
crescimento 

(2009-
2016)

Var. 
nominal 
(2009-
2016)

Consultas 
externas 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hematologia 
Clínica 6.687 7.290 7.521 6.757 7.195 7.770 8.546 8.618 29% 1.931

Oncologia 
Médica 547 3.876 5.919 7.550 7.997 8.295 8.360 9.302 1601% 8.755

Radioncologia 808 2.277 2.698 3.336 4.910 5.378 4.956 4.939 511% 4.131

Totais 8.042 13.443 16.138 17.643 20.102 21.443 21.862 22.859 184% 14.817

Hospital de Dia 

Hematologia 
Clínica 2.034 2.247 2.175 2.189 2.613 2.660 2.874 3.206 58% 1.172

Oncologia 
Médica 4.262 4.606 5.652 6.141 5.536 6.590 8.306 9.505 123% 5.243

Radioncologia 3.736 6.538 7.691 9.896 11.037 12.192 10.159 10.810 189% 7.074

Totais 10.032 13.391 15.518 18.226 19.186 21.442 21.339 23.521 134% 13.489

Internamento (Oncologia e Hematologia) 

Doentes Saídos 520 564 723 823 891 747 734 884 70% 364

Fonte: Serviço de Planeamento e Controlo de Gestão do CHTMAD.

QUADRO 1

No ano de 2009, não havia nenhum Médico Interno 
em formação nas especialidades de Hematologia Clínica e 
Oncologia Médica. Já em 2016, contávamos com dez médi-
cos internos de especialidade, cinco de Oncologia Médica 
e cinco de Hematologia Clínica, sendo que dos dez, dois já 
são especialistas. Esta diferença de realidade fundamenta 
e reitera a importância da Idoneidade Formativa para os 
Serviços, enquanto estímulo que contribui para a sua con-
solidação e, consequentemente, para o seu crescimento.

Grupos Profissionais
N.º de Profissionais Tx. de crescimento 

(2009-2016)
Var. nominal 
(2009-2016)2009 2016

Assistentes Operacionais 11 12 9% 1

Assistentes Técnicos 4 5 25% 1

Enfermeiros 25 34 36% 9

Especialista em Física Médica 2 1 -50% -1

Médicos 8 13 63% 5

Médicos em Formação 0 10   10

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica de Radioterapia 4 7 75% 3

Total 54 80 52% 26

QUADRO 2

Fonte: Serviço de Gestão de Recursos Humanos do CHTMAD.
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Atualmente, a missão do CO não se encontra alterada: 
proporcionar tratamentos de proximidade com a maior 
qualidade a todos os doentes que nos procurem.

Respeitando este princípio, e com o intuito de ser retifi-
cada uma situação menos justa para os doentes do Nordes-
te Transmontano, uma vez que eram referenciados para o 
Porto, quando poderiam ser para Vila Real, foi, em setem-
bro do ano transato, alterada a Rede de Referenciação Hos-
pitalar da Oncologia – através do Despacho n.º 15/2016, que 
determina que para efeitos de referenciação na área hos-
pitalar de oncologia médica, não obstante da aplicação da 
livre escolha pelos utentes – a Unidade Local de Saúde do 
Nordeste, E.P.E. (ULSNE), deveria afiliar-se ao CHTMAD nos 
termos da referida Rede de Referenciação. Desse modo, 
foram diminuídos alguns constrangimentos aos doentes e, 
por outro lado, alterou-se uma realidade que era provoca-
dora de estagnação de crescimento deste Centro.

Neste seguimento, o CHTMAD e a ULSNE assumiram 
um protocolo de cooperação que, com o esforço adicional 
dos profissionais, foi para além do que seria previsto no 
referido Despacho, já que há a deslocação de meios e de 
profissionais médicos do CHTMAD, em vez da deslocação 
de doentes. O CHTMAD assegura a realização de consul-
tas e de tratamentos nas Unidades Hospitalares de Bra-
gança e Macedo de Cavaleiros, permitindo desta forma 
que os doentes da área de abrangência da ULSNE sejam 
tratados perto da sua área de residência. 

No âmbito da especialidade de Radioncologia foi reati-
vado, este ano, o protocolo com o Centro Hospitalar Ton-
dela Viseu (CHTV), que prevê a ida de um Radioncologista 
do CHTMAD às Consultas de Grupo do CHTV. Posterior-
mente, o Serviço de Radioncologia recebe os doentes que 
tenham indicação terapêutica para tratamentos de radio-
terapia.

É do conhecimento público, que os doentes oncológi-
cos existem em número cada vez maior, por vários fatores 

sobejamente conhecidos, devendo o CHTMAD enquanto 
Instituição de Saúde prestar especial atenção a esta área, 
para continuar a prestar os melhores cuidados de saúde à 
população.

Assim sendo, e para irmos de encontro a esta realida-
de, é necessário prepararmos um futuro sustentado e que 
nos permita ter a segurança de sermos capazes de conti-
nuar a dar a melhor resposta aos nossos doentes.

Desta forma, o CHTMAD identificou algumas áreas 
estratégicas de investimento para os próximos dois 
anos, que são: a aquisição do segundo acelerador linear, 
a abertura da Consulta e Hospital de Dia de Oncologia e 
Hemato-oncologia nas Unidades Hospitalares de Chaves 
e Lamego e a abertura de camas de Cuidados Paliativos na 
Unidade Hospitalar de Chaves.

No que respeita ao investimento de um novo acelerador 
linear, foi realizado pelo Centro de Gestão Oncológico (CGO) 
um estudo de viabilidade económica e financeira de acordo 
com o solicitado pelo Despacho 2078-A/2017 do Senhor 
Secretário de Estado da Saúde que, além de justificar a sua 
necessidade, uma vez que existe apenas um equipamento 
a laborar há nove anos e no limite da sua capacidade pro-
dutiva, provou inequivocamente a viabilidade económica 
e financeira do investimento previsto, em cerca de cinco 
milhões de euros, o qual já obteve parecer favorável da Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte I.P..

Este é um investimento há muito reivindicado pe-
los profissionais de saúde do CHTMAD e pela população 
Transmontana. A necessidade da aquisição de um novo 
acelerador linear é justificada plenamente, quer pela 
questão da redundância, quer para dar resposta ao ele-
vado número de tratamentos de radioterapia realizados, 
diariamente, neste Centro. 

No que respeita à abertura da Consulta de Oncologia e 
Hemato-oncologia e respetivos Hospitais de Dia nas duas 
Unidades Hospitalares do CHTMAD, Chaves e Lamego, a 
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motivação prende-se mais uma vez com os tratamentos 
de proximidade, sendo os profissionais a deslocarem-se 
ao invés dos doentes. Não podemos deixar de referir que a 
implementação desta mudança leva à poupança em cus-
tos de transporte de doentes e, voltamos mais uma vez, 
ao nosso principal enfoque que é prestar os melhores cui-
dados de saúde às populações.

Há quatro meses o Serviço de Cuidados Paliativos, foi 
integrado no CO, passando a ser o quarto Serviço des-
te Centro de Gestão. Esta integração foi mais do que um 
mero processo administrativo, teve como objetivo aproxi-
mar os Cuidados Paliativos às outras Especialidades Médi-
cas deste Centro, de modo a potenciar a interligação entre 
profissionais de saúde, com benefício claro para o doente.

As consultas de Cuidados Paliativos realizam-se na 
Unidade Hospitalar de Vila Real e Chaves, pelo que a 
abertura de mais camas de Cuidados Paliativos na Unida-
de Hospitalar de Chaves, completa os projetos prioritários 
do CO para o biénio 2017/2018, reforçando desse modo as 
12 camas existentes atualmente na Unidade de Cuidados 
Paliativos de Vila Pouca de Aguiar.

Para conseguirmos atingir os objetivos traçados, será 
necessário também realizar investimento em capital hu-

mano, ou seja, o reforço das equipas. Esta necessidade é 
transversal a todos os grupos profissionais, com especial 
enfoque nos médicos, assistentes operacionais e especia-
lista em física médica.

Com o intuito de reforçar o papel do CO, foi criada, há 
dezasseis meses, uma estrutura de Gestão Intermédia 
(CGO), apenas com a responsabilidade da gestão dos re-
cursos dos Serviços que a integra. Conscientes da quali-
dade e capacidade dos profissionais deste Centro e, da já 
demonstrada capacidade de resposta dos Serviços, conti-
nuamos a acreditar que se trata de um projeto inovador, 
fora de um grande centro urbano e que mantém inaltera-
do o foco nos tratamentos de proximidade e consequente 
benefício dos doentes.

Acreditamos que a consciencialização de um trabalho 
conjunto, com equipas motivadas e com mais e melhor 
condições físicas, técnicas e humanas, é o caminho certo 
para o retrato absoluto de um futuro mais promissor.

É apenas na nossa atividade diária, e com a ajuda inex-
cedível dos nossos profissionais, que conseguimos fazer 
cada vez mais e melhor, concretizando assim o propósito 
do SNS: garantir o direito de acesso universal e equitativo 
aos serviços públicos de saúde.
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CAmINHO DOs HOsPITAIs

UM ROTEIRO DE INCLUSãO PARA AS QUESTõES 
DA ATUALIDADE 

O Caminho dos Hospitais, iniciativa da Associação 
Portuguesa de Administradores Hospitalares 

(APAH), teve o seu início a 12 de julho no Hospital de San-
ta Luzia de Viana do Castelo ‒ Unidade Local de Saúde 
(ULS) do Alto Minho, E.P.E. e conta com nove edições. 

Segundo o Presidente da APAH, a “iniciativa pretende 
apostar numa estratégia de proximidade para com os as-
sociados, criando mecanismos que diminuam situações 
de periferia através de visitas e reuniões programáticas 
mensais às instituições de saúde do [Serviço Nacional de 
Saúde] SNS, de forma descentralizada, dando especial en-
foque a questões da atualidade”. 

Do roteiro de hospitais visitados, fazem parte o Hospi-
tal do Espírito Santo, em Évora, o Centro Hospitalar (CH) 
Cova da Beira, E.P.E., o CH do Porto, E.P.E., o CH Lisboa 
Norte, E.P.E., a ULS de Matosinhos, E.P.E, a ULS de Castelo 
Branco, E.P.E. (ULSCB), o Hospital Prof. Doutor Fernando 
da Fonseca, E.P.E. (HFF) e o CH Trás-os-Montes e Alto 
Douro, E.P.E. (CHTMAD). Nesta edição da “Gestão Hospi-
talar” daremos destaque às últimas edições da iniciativa.

A 20 de abril, o Caminho dos Hospitais rumou a Castelo 
Branco, especificamente ao Hospital Amato Lusitano  na 
ULSCB, onde promoveu a Conferência debate “Continui-
dade de cuidados: os hospitais e a comunidade”. Uma das 
atuais dificuldades do sistema de saúde prende-se com a 
resposta às necessidades dos doentes e das suas famílias, 

bem como a exigência em encontrar soluções comuns 
para a melhoria dos cuidados prestados aos nossos cida-
dãos, sobretudo a nível dos cuidados após a alta hospita-
lar, pelo que o debate se centrou nas respostas sociais, que 
urgem serem desenvolvidas, para além da rede de cuida-
dos continuados e a aposta na dinamização de respostas 
adequadas na comunidade. 

A Conferência, moderada por Delfim Rodrigues, Pre-
sidente do Conselho de Administração do  Hospital da 
Senhora da Oliveira, E.P.E. ‒ Guimarães, contou com o 
contributo de administradores hospitalares, médicos, en-
fermeiros e assistentes sociais, assim como de diversos 
atores sociais, designadamente: autarquias, instituições 
particulares de solidariedade social e representantes da 
Segurança Social. No decurso da iniciativa foram enuncia-
das medidas e projetos, quer a montante da atividade do 
hospital no sentido de evitar os internamentos e a sobre-
-utilização dos serviços hospitalares, quer a jusante para 
assegurar a continuidade de cuidados na comunidade, 
evitando, desta forma, a necessidade de readmissão nos 
cuidados hospitalares.

A Adelaide Belo, membro da Unidade de Gestão do 
Acesso da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 
(ACSS), coube a apresentação do projeto desenvolvido na 
ULS do Litoral Alentejano, E.P.E. que visa promover a va-
lorização do percurso do doente, através da integração de 
cuidados de saúde e a redução da utilização da urgência 
hospitalar. A base do projeto é suportada no acompanha-
mento específico dos doentes com uma elevada frequência 
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no serviço de urgência, pelos cuidados de saúde primários, 
tentando evitar a necessidade de recorrer à urgência.

Por seu turno, Margarida Filipe, enfermeira diretora 
da ULS de Matosinhos, E.P.E. expôs vários projetos de con-
tinuidade de cuidados implementados naquela unidade 
de saúde, envolvendo os cuidados de saúde primários, 
hospitalares e o domicílio do doente, dos quais se desta-
cam a hospitalização domiciliária e o acompanhamento do 
prematuro no domicílio. 

Também envolvido no debate esteve o assistente so-
cial António Breia Vicente, tendo partilhado o ponto de 
situação e os desafios da gestão de acesso à Rede Nacio-
nal de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e apoio 
social da comunidade servida pela ULSCB. 

À enfermeira Maria Coelho Vicente, da Unidade de Cui-
dados na Comunidade da ULSCB, coube a apresentação 
das atividades desenvolvidas por aquela equipa multidis-
ciplinar e os resultados obtidos na promoção da integra-
ção de cuidados de saúde.

Por último, Patrícia Ventura, do Centro Distrital da 
Segurança Social de Castelo Branco, apresentou o mode-
lo, a diversidade e a disponibilidade de respostas sociais 
atualmente existentes, assim como a dinâmica associada 
à gestão da procura face às necessidades reais. Foi, igual-
mente, detalhado o trabalho que vem sendo desenvolvi-
do no planeamento das altas hospitalares, em resultado 
da Circular Conjunta da ACSS e do Instituto da Segurança 

Social, para a melhoria da articulação com a ULSCB e a 
gestão das necessidades, em particular de acesso à RNCCI.

Como conclusão, e de acordo com Alexandre Louren-
ço, “é necessário desenvolver respostas sociais que vão 
além da RNCCI, envolvendo não só os hospitais, mas ou-
tros atores sociais, como por exemplo: a Segurança Social, 
as instituições particulares de solidariedade social ou as 
autarquias”.

A 26 de junho, o Caminho dos Hospitais dirigiu-se a sul 
para mais uma edição, desta vez no HFF onde realizou a 
Conferência dedicada aos “Novos desafios do Sistema de 
Saúde – A Medicina Integrativa”. 

No enquadramento ao conceito de Medicina Integrati-
va, João Santos Lucas, CEO da Mediplano Serviços de Saú-
de e cofundador do Instituto de Estudos Asiáticos, refor-
çou a importância da relação complementar da medicina 
tradicional com as medicinas alternativas e complemen-
tares. No seu entender, não faz sentido considerar as me-
dicinas alternativas como a panaceia para todos os males. 
Defende as suas mais-valias, mas acredita que estas só se 
tornarão evidentes numa estratégia de integração com a 
medicina tradicional. Pensa que a questão da sua integra-
ção é mais vasta e diz mesmo ser necessário repensar o 
sistema de saúde e promover uma mudança organizacio-
nal para o efeito.  

“Temos de pensar no modo como se fragmenta o ser 
humano para enfrentar a doença. O problema está na for-
ma como os hospitais e os médicos lidam com os doentes, 
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mais à procura de tratar a doença do que em relacionar-se 
com a pessoa”, esclarece, insistindo ser essencial construir 
um modelo em que os sistemas de saúde e os prestadores 
alinhem numa forma de prestar cuidados de saúde e não 
“cuidados de doença”. Admite, ainda, que parte do aumen-
to da procura pelos doentes às modalidades de medicina 
alternativa advém do facto de a medicina convencional 
não dar resposta cabal às questões do equilíbrio da pessoa.

Por seu turno, Ana Pedro, Médica Coordenadora da 
Unidade de Dor do HFF, afirmou que “o que estamos a vi-
ver é uma fase integradora e não uma mudança para outra 
abordagem”, dando como exemplo a gestão da dor crónica, 
na qual faz sentido trabalhar com terapêuticas comple-
mentares. Frisou, contudo, que não se trata de uma alter-
nativa, mas sim de um complemento à medicina tradicio-
nal. “Na nossa unidade, não tratamos apenas a dor crónica 
como doença, mas sim todo o impacto que ela tem no ser 
humano. É uma abordagem multidisciplinar que pretende 
abraçar todos os aspetos multidimensionais e que vai mais 
além do que tratar apenas com medicamentos”. 

Consciente da sua aceitação crescente advertiu, po-
rém, para a necessidade de que seja assegurado o seu 
exercício por profissionais com a formação adequada e 
deixando, por isso, o desejo de que a regulamentação seja 
feita de forma célere, assegurando a garantida da qualida-
de e segurança dos doentes.

As atividades em desenvolvimento para regulamen-
tar as terapêuticas não convencionais em Portugal estão 
sob a responsabilidade da Administração Central do Sis-
tema de Saúde, I.P., e disso mesmo deram nota, na sua 
intervenção, Ana Luz e Alberto Matias (técnica superior 
e administrador hospitalar dessa instituição, respetiva-
mente), partilhando as etapas que têm sido realizadas 
na regulamentação desde a primeira legislação publicada 
em 2003. A definição de regras nesta matéria tem em vis-
ta assegurar um maior controlo, por forma a defender a 
saúde pública e proteger os utilizadores destas terapêuti-
cas, nomeadamente com a denúncia de falsas promessas 
de tratamento, o reforço do consentimento informado, a 
criação de um quadro sancionatório e o registo público 



dos profissionais credenciados possibilitando a obtenção 
de cédula profissional. 

    A propósito do tema “Novos desafios do sistema de 
saúde – A medicina integrativa”, Alexandre Lourenço su-
blinhou a importância crescente das terapêuticas com-
plementares no panorama clínico nacional, defendendo 
ser urgente regulamentar e integrar estas práticas numa 
reforma mais vasta dos hospitais e considerando bené-
fico que as terapêuticas não convencionais venham, em 
breve, a estar integradas nos serviços dos hospitais por-
tugueses. “Ao reorganizarmos os hospitais, temos de ser 
capazes de centrar os cuidados no doente e nos seus inte-
resses. E julgo que as medicinas alternativas nos trazem 
isso. Trata-se de uma nova forma de ver a prestação de 
cuidados, centrada no doente e, por isso, é importante que 
discutamos este tema, sendo certo que no futuro vamos 
ter outros profissionais ao nosso lado nos hospitais, além 
de médicos e enfermeiros”, afirmou.

Francisco Velez Roxo, presidente do Conselho de Ad-
ministração do HFF e anfitrião do evento, concordou com 

o facto de que o caminho das terapêuticas alternativas 
passa pela desmistificação de alguns conceitos e a pro-
gressiva integração destas valências nas unidades hospi-
talares em Portugal. “A medicina integrativa é uma área 
muito propícia a equívocos, nomeadamente ao fazer-se 
uma divisão entre a medicina convencional e estas abor-
dagens alternativas. Sabemos que a medicina científica 
tem um papel central, mas, em nome de um bem essencial 
que é a saúde, deve haver uma complementaridade entre 
os dois campos”, relembrando que a missão dos prestado-
res de cuidados de saúde não consiste apenas em tratar os 
doentes, mas também em melhorar a qualidade de vida da 
sociedade em geral.

Quem assistiu a esta sessão do “Caminho dos Hospi-
tais” terá concluído que as denominadas “modalidades 
alternativas” não constituem campos de conhecimento 
dissociados da medicina tradicional, requerendo uma es-
tratégia de colaboração e integração.
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50 ANOs DA ESCOLA NACIONAL 
DE SAúDE PúBLICA

A Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade 
NOVA de Lisboa (ENSP-NOVA) comemora durante 

o ano de 2017 os seus 50 anos de vida. Sendo uma ins-
tituição ao serviço da investigação e do ensino da Saúde 
Pública no nosso país, a ENSP-NOVA apresenta um reco-
nhecido prestígio nacional e internacional. 

Ao longo destes 50 anos, a ENSP-NOVA sofreu algu-
mas mudanças estruturais, sendo de destacar a sua in-
tegração na Universidade Nova de Lisboa, em 1994, e já 
em 2017, tal como nas restantes unidades orgânicas da 
NOVA, a aplicação do regime fundação como natureza ju-
rídica de funcionamento. Se a primeira alteração forneceu 
um cariz académico e científico mais marcante à ENSP-
-NOVA, da segunda espera-se que possa garantir uma 
maior flexibilidade na gestão dos seus recursos.

Uma das áreas mais relevantes da Saude Pública e que 
tem estado presente no desenvolvimento das atividades da 
ENSP-NOVA ao longo deste percurso é a das Políticas, Ges-
tão e Administração em Saúde. Sendo pioneira no ensino e 
investigação desta área científica em Portugal, poderá mes-
mo afirmar-se que a história da Administração Hospitalar 
no nosso país está umbilicalmente ligada à ENSP-NOVA.

A criação do Curso de Especialização em Administração 
Hospitalar (CEAH) em 1970, sendo este profissionalizante 
e requisito de habilitação ao ingresso na carreira de Admi-
nistração Hospitalar desde 1980, permitiu gerar um binó-
mio formação-profissão que perdura até aos dias de hoje. 
O CEAH é a característica diferenciadora, o denominador 
comum dos Administradores Hospitalares no nosso país. 

O CEAH foi desenhado e desenvolvido por pessoas visio-
nárias. A ainda atual busca constante pela simbiose entre 
academia e prática profissional em muitas formações avan-
çadas pós-graduadas encontra-se no CEAH desde a sua 
génese. Existiu e existe na estrutura curricular do CEAH 
uma forte relação com as unidades de saúde do sistema de 
saúde português, seja através da componente de trabalho 
de campo com a duração de nove meses, o estágio curricu-
lar com a duração de dois meses ou mesmo pela experiência 
transmitida por um corpo docente constituído também por 
profissionais convidados que vivem o quotidiano hospitalar.   

Hoje na XLVI edição, o CEAH continua a ser o referen-
cial mais significativo na formação de Administradores 
Hospitalares em Portugal. A melhor evidência sobre a vi-
talidade do CEAH é a procura crescente e qualificada des-
ta formação nos últimos anos.

A criação do Curso de Especialização em Administração Hospitalar (CEAH) 
em 1970, sendo este profissionalizante e requisito de habilitação ao ingresso 

na carreira de Administração Hospitalar desde 1980, permitiu gerar 
um binómio formação-profissão que perdura até aos dias de hoje. 
O CEAH é a característica diferenciadora, o denominador comum 

dos Administradores Hospitalares no nosso país. 

ESPAÇO ENSP [ENSINO E INvESTIGAçãO] 

RUI SANTANA
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Pública (ENSP-NOvA)
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(CEAH) da Escola Nacional 
de Saúde Pública (ENSP)
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De forma complementar ao CEAH, a ENSP-NOVA tem 
vindo também a criar novas ofertas formativas nesta área 
do conhecimento. São exemplos o Curso de Mestrado em 
Gestão da Saúde, cujo funcionamento se iniciou em 2004, 
ou o Programa de Doutoramento em Saúde Pública (espe-
cialização em Politica, Gestão e Administração da Saúde), 
aberto desde 2009.

Tal como sucede noutras organizações, o principal pa-
trimónio da ENSP-NOVA é constituído pela comunidade 
de professores, investigadores e colaboradores que aqui 
conviveram em diferentes momentos do tempo. 

A ENSP-NOVA sempre foi um espaço de liberdade de 
ideias e de ideais. Foi e é um ponto de encontro de cultu-
ras, correntes de pensamento, um espaço de liberdade 
proporcionado à comunidade académica e científica, fo-
mentando o debate de argumentos baseado em evidên-
cia. Esta riqueza, plural e multidisciplinar muito contribuiu 
para mudar as organizações do nosso sistema de saúde ao 
longo do tempo, a forma de as pensar e de as viver.  

A notabilidade do trabalho realizado pelos Administra-
dores Hospitalares diplomados pela ENSP-NOVA fez com 
que alguns ocupassem lugares de destaque no sistema 
de saúde português, nos sectores público e privado e em 
diferentes níveis de prestação de cuidados de saúde. As di-
versas formas de pensamento e as personalidades ENSP-
-NOVA não só influenciaram de forma decisiva o sistema 
de saúde português, mas também proporcionaram uma in-
tervenção social, económica e cultural na nossa sociedade. 

Uma das unidades que fazem parte da ENSP-NOVA 
e que sustenta o desenvolvimento da sua investigação 
é o Centro de Investigação em Saúde Pública (CISP)/ Pu-
blic Health Research Center (PHRC). Trata-se do primeiro 
centro de investigação reconhecido pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia exclusivamente dedicado à Saúde 
Pública. Este tem como missão realizar, desenvolver e pro-
mover a investigação em Saúde Pública, tendo em vista a 
criação de conhecimento que possa ser colocado ao servi-
ço da melhoria da saúde das populações.

Neste percurso, importa também salientar outro dos 
patrimónios promovidos pela ENSP-NOVA ao longo das úl-
timas três décadas: a Revista Portuguesa de Saúde Pública 

(RPSP). Foi através desta publicação científica, que muitos 
dos administradores hospitalares e outros colegas da área 
da saúde pública estudaram e encontraram o veículo de di-
vulgação adequado para publicar os seus trabalhos de in-
vestigação. A sua adaptação aos novos desafios do conhe-
cimento, tornando a revista mais internacional, conduziu à 
sua transformação no Portuguese Journal of Public Health 
(PJPH), mantendo-se como publicação científica indexada 
que continuará no futuro a estar disponível para todos os 
que queiram submeter os seus trabalhos de investigação, 
tendo agora a oportunidade de uma divulgação mais am-
pla e abrangente através da língua inglesa.

A estreita relação entre a ENSP-NOVA e a Associação 
Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) e 
os seus associados é uma aposta que não vive apenas de 
uma história de grande cumplicidade e partilha de valores, 
experiências e concretizações. Recentemente, foi renova-
do o protocolo de colaboração entre estas duas institui-
ções, encontrando-se já agendada uma primeira iniciativa 
conjunta a ser desenvolvida durante o próximo mês de 
novembro: o Programa de Valorização Profissional CON-
TIGOS. Trata-se de um programa de ensino a realizar pela 
ENSP-NOVA, em parceria com a Academia APAH, com o 
objetivo de disponibilizar um conjunto de temas que con-
tribuirão para a atualização de conhecimentos de todos os 
gestores e administradores hospitalares que manifestem 
esse interesse. 

Esta iniciativa traduz também uma resposta já há mui-
to identificada pela ENSP-NOVA e reclamada pelos profis-
sionais de Administração Hospitalar e Gestão em Saúde. 
De facto, é fundamental que os gestores e administrado-
res hospitalares estruturem de forma sistemática e regu-
lar um processo de atualização dos seus conhecimentos, 
pois só através do conhecimento do estado da arte é pos-
sível tomar as melhores decisões baseadas na evidência 
disponível e criar valor para as organizações que servem. 

O melhor espelho do trabalho realizado ao longo do 
tempo pela ENSP-NOVA é o caminho percorrido pelos 
seus antigos alunos. Acreditamos que podemos continuar 
a contribuir para melhorar o percurso dos profissionais em 
saúde. Contamos consigo!

Esta iniciativa traduz também uma resposta já há muito identificada 
pela ENSP-NOvA e reclamada pelos profissionais de Administração Hospitalar 

e Gestão em Saúde. De facto, é fundamental que os gestores 
e administradores hospitalares estruturem de forma sistemática 
e regular um processo de atualização dos seus conhecimentos, 

pois só através do conhecimento do estado da arte é possível tomar 
as melhores decisões baseadas na evidência disponível 

e criar valor para as organizações que servem. 
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Melhor gestão, mais SNS

ADMINISTRADORES HOSPITALARES 
PROMOvEM INICIATIvAS DE FORMAçãO 

Tendo como lema “Melhor gestão, mais SNS” e com 
o apoio institucional do Ministério da Saúde, a As-

sociação Portuguesa de Administradores Hospitalares 
preparou para o triénio 2017-2019 um ambicioso Progra-
ma de Formação, ao qual deu o nome de Academia APAH.

A Academia APAH disponibiliza uma vasta oferta de 
produtos formativos, estágios e visitas de estudo que vi-
sam assegurar o desenvolvimento de conhecimentos e 
competências, em alinhamento com o Global  Healthcare 
Management Competency Directory desenvolvido sob os 
auspícios da International Hospital Federation. 

Numa intervenção realizada no âmbito da 2.ª Confe-
rência de VALOR APAH, no passado dia 8 de julho, no Por-
to, Adalberto Campos Fernandes reiterou a importância 
de projetar a área da formação do gestor hospitalar, uma 
vez que é “um dos maiores défices que o sistema de saúde 
tem”, sublinhando que “para se ser gestor são necessárias 
competências humanas, técnicas e científicas, mas tam-
bém qualidades que têm de ser treinadas. E a formação 
contínua e a modernização do conhecimento é um impe-
rativo para que a gestão se qualifique”.

No presente, a Academia APAH conta com a parceria 
de 15 instituições de ensino e formação, assegurando um 
leque alargado e completo de áreas formativas prioritá-
rias, cujos conteúdos são da inteira responsabilidade da 
APAH e das instituições de ensino parceiras.  

Para o ano letivo 2017-2018, destacam-se os seguin-
tes cursos:

> PALAIS − Programa Avançado para a Liderança 
e Administração da Investigação em Saúde;

> PAGeM − Programa Avançado de Gestão do Me-
dicamento.

PALAIS − PROGRAMA AvANçADO PARA A LIDE-
RANçA E ADMINISTRAçãO DA INvESTIGAçãO 
EM SAúDE 

A APAH organiza o PROGRAMA AVANÇADO para a 
LIDERANÇA e ADMINISTRAÇÃO da INVESTIGA-

ÇÃO em SAÚDE (PALAIS), em parceria com Nova Medical 
School (Faculdade de Ciências Médicas) e a PtCRIN (Portu-
guese Clinical Research Infrastructures Network), contan-
do para o efeito com o apoio da APIFARMA.

Trata-se de um programa de formação essencial para 
a dinamização da investigação em saúde nos hospitais, 
pretendendo capacitar os administradores e gestores 
hospitalares para a necessidade de liderança na tomada 
de decisão e gestão das infraestruturas de investigação 
nas unidades de prestação de cuidados de saúde.  

A investigação em saúde é hoje considerada uma ati-
vidade profissional que, à semelhança dos cuidados as-
sistenciais, requer uma estrutura própria de governação 
e de gestão de necessidades específicas, nomeadamente: 
recursos humanos, infraestruturas físicas, recursos fi-
nanceiros e procedimentos/operações/serviços de apoio. 

Esta estrutura é necessariamente diferente dos cui-
dados assistenciais devido às especificidades da investi-
gação, ao nível da diversidade de estudos, do perfil e for-
mação dos profissionais, da ética da investigação clínica e 
biomédica, dos aspetos regulamentares, da qualidade dos 
dados e dos procedimentos, do seu financiamento, da dis-
seminação e da comunicação. 

Os hospitais deparam-se, ainda, com dificuldades ope-
racionais para promover a investigação em saúde, incluin-
do a gestão e promoção de ensaios clínicos, devendo pro-
fissionalizar esta área de atividade, de forma a responder 
às solicitações das empresas farmacêuticas e de dispositi-
vos médicos no desenvolvimento de ensaios promovidos 



por estas, mas também em estudos de iniciativa do inves-
tigador. 

Trata-se de uma área de elevado potencial económico 
para os hospitais portugueses e para as regiões onde es-
tão inseridos, exigindo liderança e administração destas 
estruturas por profissionais de gestão com conhecimen-
tos e competências necessárias para a sua efetiva e efi-
ciente rentabilização.

PAGEM − PROGRAMA AvANçADO DE GESTãO 
DO MEDICAMENTO 

O PROGRAMA AVANÇADO de GESTÃO do MEDICA-
MENTO (PAGeM) é uma iniciativa promovida pela 

APAH e a Ordem dos Farmacêuticos, em parceria com Fa-
culdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. 

Os desafios associados à gestão das tecnologias, face 
ao aumento da disponibilidade de medicamentos de ele-
vado preço e às expectativas da população, irão marcar 
profundamente a sociedade e o sistema de saúde no de-
curso das próximas décadas. Tendo em conta as restrições 
orçamentais, os sistemas de saúde dos países mais desen-
volvidos têm experimentado uma grande variedade de 
instrumentos de natureza administrativa e gestionária, 
com o objetivo de reduzir a incerteza causada pela intro-

dução de novos medicamentos e o seu impacto na susten-
tabilidade económica e financeira. 

O PAGeM destina-se, prefencialmente, a administrado-
res hospitalares e gestores de serviços de saúde do setor 
público, privado e social, farmacêuticos do setor hospita-
lar e comunitário, diretores de serviços clínicos, chefes de 
serviço e outros profissionais do setor da saúde com inte-
resse na gestão do circuito do medicamento, capacitando-
-os para a tomada de decisão e gestão associada aos de-
safios presentes e futuros da tecnologia do medicamento 
no sistema de saúde. 

O PAGeM, com início em janeiro e término em maio de 
2018, integrará 6 módulos temáticos que abordarão as 
seguintes temáticas: i) organização do sistema de saúde; 
ii) regulação, legislação e política do medicamento; iii) de-
senvolvimento tecnológico e avaliação de tecnologias da 
saúde; iv) farmácia hospitalar e gestão do medicamento; 
v) sistemas de informação e apoio e decisão e vi) gestão 
comportamental.

A APAH considera este programa de formação essen-
cial para o conhecimento e ganho de competências dos 
decisores em saúde para a necessidade de liderança na 
tomada de decisão e gestão das tecnologias e em concreto 
do medicamento nas unidades de prestação de cuidados 
de saúde. 
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APAH MARCA A AGENDA
A APAH MARCOU PRESENçA EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS:

4TH ANNUAL mEETINg OF INTEgRATED HEALTH sERvI-
CEs DELIvERy FOCAL POINTs
[22 e 23 de junho, Almaty ‒ Cazaquistão]
A convite da Organização Mundial de Saúde (OMS), a APAH partici-
pou na 4.ª reunião do Centro Europeu para os Cuidados de Saúde 
Primários da OMS, subordinada à temática da integração de cui-
dados de saúde.

70. CONgRès DU syNDICAT DEs mANAgEURs PUBLICs 
DE sANTé
[22 e 23 de junho, Atlantia La Baule, França]
A APAH participou no 70. Congrès da SMPS tendo na ocasião 
dirigido a todos os colegas presentes o convite à participação 
no 27th EAHM Congress. 

8.º CAmINHO DOs HOsPITAIs: HOsPITAL PROF. DOUTOR 
FERNANDO FONsECA.
[26 junho, Amadora]
A APAH coorganizou com o HFF mais uma Conferência debate, 
desta feita dedicada aos Novos desafios do Sistema de Saúde com 
enfoque na discussão da Medicina Integrativa.

2.ª CONFERêNCIA DE vALOR APAH 
[7 e 8 de julho, Porto]
A APAH realizou a 2.ª Conferência de vALOR APAH no Hotel Crow-
ne Plaza Porto, dedicado ao tema "Modelos Financeiros e de Fi-
nanciamento”. ver reportagem na presente edição.

1.ª CONFERêNCIA APIFARmA 
[11 de julho, Lisboa]
A APAH participou no painel de discussão da  1.ª reunião do Ciclo 
de Conferências da APIFARMA "Investir, Inovar, Avançar” subordi-
nado à temática de Garantir o Acesso dos Portugueses à Inovação 
em Saúde – Por uma avaliação centrada no doente.

HmI ANNUAL CONFERENCE 2017 
[25 de setembro, Dublin ‒ Irlanda]
A APAH esteve presente na Conferência anual do Health Ma-
nagment Institute of Ireland dedicado a “Innovative Disruption: 
Changes that will make a difference” tendo na ocasião dirigido a 
todos os colegas presentes o convite à participação no 27th EAHM 
Congress. 

9.º CAmINHO DOs HOsPITAIs: CENTRO HOsPITALAR 
TRás-Os-mONTEs E ALTO DOURO.
[25 setembro, vila Real]
A APAH coorganizou com o CHTMAD mais uma Conferência deba-
te, desta feita dedicada à prestação de cuidados de saúde e a in-
terioridade com enfoque na discussão na Coesão territorial como 
fator de desenvolvimento local.

THE FUTURE OF HEALTHCARE PROFEssIONs
[28 de setembro, Luxemburgo]
A APAH participou no dia temático destinado a executivos senio-
res hospitalares para debater: quais são os conjuntos de habilida-
des necessários em 2020-2025? Aproveitando a ocasião para di-
rigir aos colegas presentes o convite à participação no 27th EAHM 
Congress.
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…DEIXAMOS AQUI ALGUMAS SUGESTõES DE EVENTOS FUTUROS: EVENTOS +

ORgANIZAÇãO APAH

> 3.ª Conferência de valor da APAH 
‒ Modelos de hospitalização e continuidade de cuidados
Data: 20 e 21 de outubro 2017
Local: Hotel vila Galé, évora
Mais informações em: http://www.apah.pt/

> Prémio Healthcare Excellence 2017 ‒ Reunião Final 
Data: 20 de outubro 2017
Local: Hotel vila Galé, évora
Mais informações em: http://www.apah.pt/

> IX Fórum do Medicamento ‒ A partilha do risco na 
promoção de ganhos em saúde
Data: 17 de novembro 2017
Local: Central Tejo – Fundação EDP, Lisboa
Mais informações em: http://www.apah.pt/

APOIO INsTITUCIONAL  APAH

> C-Health Congress ‒ Humanizar os dados
Data: 25 de outubro de 2017
Local: Lagoas Park - Oeiras
Mais informações em: www.c-healthcongress.pt/

> 2.º Lean Health Meeting
Data: 2 e 3 de novembro de 2017
Local: Reitoria Universidade Nova, Lisboa
Mais informações em: http://leanhealthmeeting.education

> Conferência Jornal de Negócios/Janssen 
‒ Investir em Saúde ‒ Obter Resultados
Data: 29 de novembro de 2017
Local: Lisboa

> VIII Conferência Anual do HCP ‒ Saúde em Portugal: 
construir consensos para 2020 e mais além
Data: 21 de novembro de 2017
Local: Reitoria da Universidade Nova de Lisboa
Mais informações em: www.healthportugal.com

A APAH RECOmENDA

> 34th International ISQua Conference 
‒ Scientific meeting on quality and safety in health care 
Data: 1‒4 outubro 2017
Local: Londres 
Mais informações em: https://isqua.org/Events/london-2017

> 20th European Health Forum
Data: 4‒6 outubro de 2017
Local:  Bad Hofgastein, AT
Mais informações em: http://www.ehfg.org/

> 1st International Conference on Public Health 
‒ From European to National Health Policy
Data: 9 e 10 outubro de 2017
Local:  Sófia, Bulgaria
Mais informações em: http://foz.mu-sofia.bg/node/728

> Making Accountable Care Happen ‒ IFIC
Data: 10 e 12 outubro de 2017
Local: Imperial College Business School, Londres
Mais informações em: https://integratedcarefoundation.org/
events/making-accountable-care-happen 

> 15.ª Conferência Nacional de Economia da Saúde 
Data: 12 e 13 outubro de 2017
Local: Hotel vila Galé em Coimbra
Mais informações em: http://15cnes.apes.pt

> Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2017 
‒ Medicamentos para todos
Data: 12‒14 de outubro 2017
Local: Centro Congressos de Lisboa 
Mais informações em: https://www.congresso.ordemfarmaceuticos.pt/

> ICHOM Conference - Global progress on the value agenda
Data: 25 e 26 de outubro de 2017
Local:  Washington, DC
Mais informações em: http://www.ichom.org/

> 1.º Congresso Internacional IACS 2017: 
Inovação e Multidisciplinaridade em Controlo de Infeção
Data: 26 e 27 de outubro de 2017
Local:  Europarque, Santa Maria da Feira 
Mais informações em: www.iacs.pt

> 1st Asia Pacific Conference on Integrated Care
Data: 6‒8 outubro de 2017
Local:  Brisbane, Austrália
Mais informações em: https://integratedcarefoundation.org/
conferences-events 

> 41st IHF World Hospital Congress 
‒ Patient-friendly & Smarter Healthcare
Data: 6‒9 de novembro de 2017
Local: Taipé 
Mais informações em: http://worldhospitalcongress.org/

> Nordic Mobile Healthcare Technology Congress 2017
‒ Delivering Integrated Patient Centred Health Services 
through Technology
Data: 7 e 8 de novembro de 2017
Local: Estocolmo, Suécia
Mais informações em: http://www.arena-international.com/mhealth 

> IMPO Conference ‒ Prevention an hospital activity 
Data: 15 de novembro de 2017
Local: Dusseldorf 
Mais informações em: www.eahm.eu.org

> MEDICA 2017 ‒ World Forum for Medicine
Data: 13‒17 de novembro de 2017
Local: Dusseldorf 
Mais informações em: https://www.medica-tradefair.com

> Congresso da Ordem dos Nutricionistas 2017 
Data: 21 e 22 de novembro 2017
Local: Lisboa 
Mais informações em: http://congressodosnutricionistas.pt/

> 10.ª Semana APFH ‒ X Congresso Nacional ‒ Farmacêutico 
clinico: a chave do sistema de saúde
Data: 22‒25 de novembro 2017
Local: Centro Congressos do Estoril
Mais informações em: www.apfh.pt/

> 11.ª Edição do Prémio de Boas Práticas em Saúde®
Data: 23 de novembro de 2017 
Local: Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa 
Mais informações em: www.apdh.pt/

> Conferência “Integração de Cuidados e Literacia em Saúde. 
Capacitar o Cidadão no SNS” 
Data: 24 de novembro de 2017
Local: Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa 
Mais informações em: www.apdh.pt/

> XXV Jornadas Internacionais do Instituto Português de 
Reumatologia 
Data: 23 e 24 de novembro 2017
Local: Lisboa 
Mais informações em: http://www.ipr.pt/ 

…DEIXAMOS AQUI ALGUMAS SUGESTõES DE EVENTOS FUTUROS: EVENTOS +
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