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Desempenho  
• Mais de 6 milhões de episódios de urgência por ano 
• Cerca de 40 % não urgentes 
• 8 a 9 % resultam em internamento 
• Mais de 30 % atendidos fora do tempo previsto 

• Sobrelotação!

Associada a um aumento de tempos de espera, redução da 

satisfação dos doentes e aumento de mortalidade. 



• Teste Saúde – Deco –
Outubro 2019

Inquérito com 1329 respostas 

válidas.

31 % recorreram a serviços de 

urgências nos últimos 2 anos.

22 % ligaram para o SNS 24 

antes de ir às urgências.







Input

Throughput

Output

Atendimentos urgentes em CSP 
Extensão de horários em CSP 
Intervenções sociais – campanhas e outros
Integração de cuidados - superutilizadores

Avaliação médica precoce 
Avaliação médica na triagem
Reduzir tempos de resposta em MCDT 
Protocolos iniciados por enfermeiros 
Criação/Aumento de camas nos SU 
+ RH nos SU 
Gestores de fluxo – Enfermeiros
Vias Verdes 

Gestão de Camas 
Liderança/Governação no SU
Priorização de Internamentos do SU 
Aumento de camas internamento 



Propostas de melhoria 

• Excesso de procura 

Envio de doentes não urgentes para cuidados primários? 

- Necessidade de incentivos mais claros.

- É melhor do que criação de áreas para verdes e azuis nos actuais SU? Em

termos de eficiência e de satisfação dos doentes? 

Temos toda a informação sobre os doentes? Que doentes, com que patologias? E 

sobre os motivos que os levam a optar pelo SU Hospitalar?  



The Luton & Dunstable Hospital       
(Marion Collict, Conferência de Valor APAH, 2018)

• Criação de unidade para doentes não urgentes, ao lado do

SU.

• 2 médicos (GP’s), Enfermeiros e Administrativo.

• Recebe apenas doentes do SU, de acordo com protocolo.

• Revisão mensal de casos, designadamente referenciações

inapropriadas.



The Luton & Dunstable Hospital



Propostas de melhoria 
• Excesso de procura 

Superutilizadores 

- Identificação sistemática de doentes e envio directo de pedido de 

marcação do SU para os cuidados primários 

- Integração em programas de gestão de doença 

- Criação de incentivos financeiros partilhados 

- Integração clínica real! ULS têm melhores resultados do que não ULS?



Propostas de melhoria 
• Excesso de procura 
Maior articulação com o Sector Social!

Regulamentação mais apertada e responsabilização dos lares da terceira

idade

Apoio aos cuidadores informais

Majoração das comparticipações dos medicamentos para idosos com

baixos rendimentos

Medidas para o aquecimento das casas em idosos sem meios



Propostas de melhoria 



Propostas de melhoria 

• Recursos Humanos

Modelo dedicado parece ter evidência. 

Dificuldades: 

- Ausência de autonomia para recrutamento e contratação;

- Ausência de possibilidade de discriminação salarial positiva;

- ACT assentam no modelo clássico/misto. 



Propostas de melhoria 

•Modelo de governação 

Serviço de Urgência ter liderança forte e autónoma.

Doentes organizados por fluxos e não por especialidades. 

Gestão deve estar focada na análise dos fluxos, constrangimentos

e na procura de soluções (e menos na resolução de crises).



Propostas de melhoria 

• Processos internos de gestão/operações no SU 

Melhorar Gestão de Camas. Sobrelotação ocorre frequentemente devido a dificuldades na 

colocação de doentes em internamento! 

• Gestão de camas centralizada, em articulação próxima com a Direção do SU

• Internamentos sociais – Maior articulação com o sector social

• Ambulatorização – há margem para melhorar 

• Melhorar processo de referenciação para a RNCCI 

• Contratualização externa de camas – medida de mitigação. 



Hospital de Bellvitge, Barcelona        
(Xavier Corbella, Conferência de Valor APAH, 2018)

Scheduled patients

Emergency patients

Waiting list for elective surgery

“Inpatient Boarding” in the ED

Access Block

Su
rgi
cal

Medical



Hospital de Bellvitge, Barcelona        
(Xavier Corbella, Conferência de Valor APAH, 2018)

Medical

Reuniões diárias (09:15h): Direcção Clínica, Direcção de Enfermagem, SU, Intensivos, 

Medicina Interna e Gestão de Camas.

Análise da previsão de altas, Consignação de camas para atendimentos urgentes, 

Consignação de camas programadas, acompanhamento da ocupação, reporte ao CA. 

Promoção de Alternativas à Hospitalização “clássica”

Short Stay Units

Hospitalização domiciliária

Cirurgia de Ambulatório Major

Protocolos para redução de demora média
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Estratégias para redução de sobrelotação de SU



Estratégias para redução de sobrelotação de SU

4 domínios organizacionais foram associados a melhor desempenho: 

- Envolvimento das chefias;

- Estratégias coordenadas de forma transversal a todo o Hospital (ex: 

gestão de camas);

- Gestão baseada em informação;

- Monitorização de desempenho.



Propostas de melhoria 
• Processos internos de gestão/operações no SU 
+ Informação

• Disponibilizar informação sobre actividade em tempo real;

• Informação sobre desempenho em sub-processos do SU;

• Dados que possam ser usados para mudar comportamentos;

• Analisar períodos, mapear circuitos e definir métricas de 
desempenho (ex: tempo de resposta da Patologia clinica ou da 
Radiologia). 



Propostas de melhoria 

Dash board SU – CHUSJ 



Propostas de melhoria 

Dash board SU – CHUSJ 



Propostas de melhoria 
• Financiamento da actividade

- Reduzir financiamento da produção e pagar mais em função

do desempenho do SU, medido em indicadores de qualidade?

- Criar incentivos partilhados com cuidados primarios, para 

melhorar controlo de doentes crónicos?



Futuro? 
• Inteligência artificial



Futuro? 

• Inteligência artificial

- Previsão de Diagnóstico 

- Previsão de admissão e 
de Alta 

- Triagem e priorização



Futuro? 

Projeto Digital Patient – FMUP + CHUSJ

Compila a informação presente em

textos clínicos e permite aos médicos

acederem a informação mais "detalhada"

e "sintetizada" sobre os doentes.

Plataforma está neste momento a ser testada por 30 clínicos, sendo que o

objetivo é, até ao final deste ano, implementá-la no serviço de urgências



Obrigado 


