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GH EDITORIALEDITORIAL

Delfim Rodrigues é um dos nossos melhores. Pe-
las suas qualidades técnicas e experiência, mas 
acima de tudo pelas suas qualidades humanas. 

Com ele (e com outros do seu calibre) aprendemos 
uma importante lição: a liderança constrói-se com cora-
gem, com valores e com honestidade. Bem-haja!

A liderança, se vista na perspetiva da profissão como 
um todo, também se constrói com lealdade e foco nos 
pontos essenciais que nos unem. De entre esses, ne-
nhum é mais importante do que a revisão da carreira. 
Por isso, é fundamental que todos estejamos unidos 
nesse desígnio comum.

Nos últimos meses, a APAH reuniu com o Sr. Ministro da 
Saúde, Dr. Manuel Pizarro, e tem estado a debater o te-
ma com diversas entidades com responsabilidades nesta 
matéria. Procurámos explicar as disfunções que resultam 
da não revisão da nossa carreira e as consequências que 
isso acarreta para o sistema de Saúde. Procurámos ainda 
alertar para a ilegalidade que resulta da não aplicação do 
ACT aprovado em 2019 e para a necessidade de pro-
mover a sua aplicação imediata.

Este é o tempo do governo, o tempo que nos pediram 
para encontrar uma solução. Naturalmente que a boa-fé 
nos obriga a dar esse tempo. Um tempo que deverá 
necessariamente ser mais curto do que longo, dada a 
situação de carência em que nos encontramos há dema-
siados anos. Se assim não for, isto é se porventura esta 
indefinição não for atalhada, os passos seguintes serão 
naturalmente debatidos nos locais próprios com os nos-
sos Associados. 

O tempo do Governo

A Direção, como é natural, estará sempre ao Serviço da 
Vossa decisão.

Até lá, continuaremos a provar, em cada oportunidade de 
intervenção, o valor que acrescentamos ao sistema de saú-
de. Esse será o melhor contributo que todos poderemos 
dar à valorização da nossa profissão. 2023, será um ano 
extremamente exigente. À exigência do exercício orça-
mental (fortemente pressionado pelo contexto económi-
co), somar-se-á a crescente necessidade de respondermos 
melhor aos nossos doentes. Tudo isto num sistema em 
transformação que, em 2023, será fortemente influenciado 
pela entrada em funções da Direção Executiva do SNS.

Este contexto apela ao nosso melhor esforço e à necessi-
dade de liderarmos as nossas equipas neste árduo exercí-
cio que se avizinha. Bem sabemos que é difícil pedir rigor 
e empenho para com entidades empregadoras que, em 
larga medida, não têm primado pela reciprocidade (de 
que a não aplicação do ACT 2019 é o melhor exemplo).

Ainda assim, e em total solidariedade com a situação 
de todos e de cada um de Vós, realço dois aspetos 
essenciais, que abonam a favor desse pedido: o nosso 
esforço reverte sempre em favor dos nossos doentes 
(e é, nesse sentido, sempre necessário) e, o facto de 
colocarmos o doente no centro das nossas atenções, 
será o melhor argumento para exigirmos, por todos os 
meios ao nosso dispor, a aplicação da lei aos Adminis-
tradores Hospitalares.

Bem hajam e obrigado a todos pelo valor que diariamen-
te acrescentam em prol dos Vossos doentes. Ã

Xavier Barreto 
Presidente da APAH
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Sou do tempo em que os médicos receitavam 
curas de serra ou de praia, consoante as situa-
ções. Minha mãe teve uma pleurisia e, para seu 

tratamento, passámos férias em Figueiró dos Vinhos e 
na Serra do Sicó durante alguns anos. Entre os 10/20 
metros de altitude de Soure, onde nasci e fazíamos a 
nossa vida, e os 300/400 metros de Figueiró/Sicó havia 
uma diferença suficiente para minha mãe procurar ou-
tros ares mais favoráveis. Acresce que, por tradição fa-
miliar, mas também por aconselhamento médico, fomos 
regulares banhistas na Figueira da Foz na minha infância 
e juventude. 
Nas minhas memórias de infância registo ainda a vacina-
ção anual com a BCG. Era um tempo em que o medo 
da tuberculose que fustigou a população até meados 
do século XX se havia desvanecido pelos meios tera-
pêuticos entretanto desenvolvidos. Nesses anos 50 do 
século passado, a Humanidade tinha vencido mais um 
desafio dos muitos que vai enfrentando no seu caminho 
e evolução.
A descoberta da penicilina em 19281, pelo Dr. Fleming 
(“Quando acordei pouco depois da alvorada de 28 de 

Jorge Varanda  
Presidente da APAH (1988-1992), Sócio de Mérito da APAH

setembro de 1928, não pensei que iria revolucionar a 
medicina pela descoberta do primeiro antibiótico, ou 
mata-bactérias, do mundo. Mas acho que foi isso mes-
mo o que fiz”) e mais tarde a descoberta da estrepto-
micina2  por uma equipa liderada pelo bioquímico nor-
te-americano Waksman, em 19 de outubro de 1943, 
dotaram a sociedade finalmente de defesas eficazes 
contra a tuberculose. A descoberta, quer de uma quer 
da outra, valeram aos seus autores a atribuição do pré-
mio Nobel da Medicina, tal o relevo que tiveram para a 
saúde das pessoas.
O que descrevi da minha infância passava-se um século 
depois do médico alemão Herman Brehmer se ter cura-
do nos Himalaias da tuberculose que havia contraído e 
de ter criado em 1854 o primeiro sanatório em Görber-
sdorf (Sokołowsko), Silesia (actualmente Polónia)3, para 
o tratamento da tuberculose, no qual os doentes eram 
expostos a um clima de altitude. De 1854 em diante, o 
êxito de Brehmer fez o seu curso na medicina europeia 
e meio século depois deu resultados em Portugal. Na 
continuidade da experiência iniciada em Görbersdorf 
foram criados sanatórios que ganharam notoriedade na 
Floresta Negra, Alemanha, e em Davos, Suíça: 
“Early successful Sanatoria such as Nordrach in the Ger-
man Black Forest (1888) and Davos in Grisons Swit-
zerland (1889) were set in large grounds with plentiful 
gardens and fresh air. Rural locations were chosen as a 
means to reduce the spread of transmission, housing pa-
tients at a safe distance from populated urban centres. 
Revitalising mountain or forest air was perceived to aid 
respiratory health.” 4

Para compreensão do valor da descoberta do Dr. Breh-
mer há que entender o que se passou no século XIX 
no domínio da sociedade: a disseminação da tubercu-
lose, o aumento rápido da população, o processo de 
industrialização, as más condições habitacionais devido 
à pobreza e à aglomeração de pessoas nas cidades. Os 
valores seguintes ajudam-nos a entender a preocupação 
gerada em torno da tuberculose no topo da sociedade e 
acolhimento de novas soluções disponíveis, como os sa-
natórios. “Estima-se que de 1700 a 1900, a tuberculose 
tenha sido responsável pela morte de aproximadamente 
1 bilião de seres humanos. Antes da descoberta do baci-
lo de Koch, a taxa anual média de mortalidade era de 7 
milhões de pessoas.” 5

Antes de abordar em texto futuro o tema dos sanatórios 

portugueses para o tratamento da tuberculose, é justo 
abordar neste momento o papel que a ilha da Madeira 
teve no tratamento da tuberculose e o caso específico 
do Hospício Dona Maria Amélia, instituição pioneira, an- 
tecessora dos futuros sanatórios portugueses.
Para compreensão do que se passou na Madeira há que 
voltar um pouco atrás no tempo, ao começo do século 
XIX, o qual, como é sabido, começou com o acesso 
de Napoleão ao poder e com as guerras que desenca-
deou para domínio do continente europeu. Portugal foi 
uma das vítimas do Imperador e D. Maria I, com o filho, 
futuro D. João VI, e a Corte viram-se forçados a muda-
rem-se para o Brasil. Na sequência dos acontecimentos, 
os aliados ingleses interessaram-se militarmente pela ilha 
da Madeira, como ponto estratégico de defesa da rota 
do Atlântico Sul. O bloqueio continental foi uma arma 
do imperador francês contra o comércio inglês, tendo a 
Inglaterra enviado militares para a Madeira, no contexto 
das medidas de defesa que tomou. Essa presença e o 
conhecimento directo do clima madeirense abriu curio-
samente a porta à procura da Madeira por ingleses so-
frendo de tuberculose, tendo em conta o clima local mais 
favorável, comparado com o clima do seu país de origem.
Tendo em conta o impacto da doença na época e a falta 
de meios para cura, compreende-se o carácter pioneiro 
da ilha da Madeira no contexto da história sanatorial do 
nosso País. De facto, é de assinalar o caso do hospício ali 
criado, contemporâneo da fundação do sanatório de alti-
tude de Görbersdorf, pelo Dr. Brehmer. No caso da Ma-
deira, a iniciativa partiu de D. Amélia Beauharnais, mulher 
do rei de Portugal D. Pedro IV. Sua filha, a princesa D. 
Maria Amélia, adquiriu a tuberculose e procurou sem su-
cesso a cura na Madeira em 1852, acabando por falecer 
em 1854.6 Acresce que seu pai havia também falecido 
em 1834 de tuberculose. Sua mãe, em memória da filha, 
decidiu criar no Funchal um hospício, meio século antes 
da criação do primeiro sanatório de altitude na Serra da 
Estrela. Tratou-se do Hospício Dona Maria Amélia.
Lembremos antes de prosseguir que “as boas condições 
climatéricas da ilha e os benefícios tão elogiados por mé-
dicos de renome internacional conduziram à Madeira um 
grande número de nacionais e estrangeiros entre 1848-
1852: 1.601 ingleses, 51 portugueses, 32 americanos, 31 
alemães, 7 russos, 4 franceses, e 2 italianos (…)”7 e que 
“os ingleses estabeleceram carreiras regulares de viagens 
da Inglaterra para a Madeira, transportando cerca de vin-
te a trinta doentes em cada viagem entre os meses de 
outubro e novembro, para aí passarem o inverno e que 
(…) passaram por lá alguns doentes famosos, membros 
da realeza europeia como a arquiduquesa Leopoldina 
da Áustria, o príncipe Maximiliano Napoleão de Leuch-
tenberg, a rainha Adelaide de Inglaterra e a imperatriz 
consorte Isabel da Áustria-Hungria, “Sissi”.” 8

Não admira, pois, a iniciativa pioneira de D. Amélia de 
Beauharnais. As suas primeiras instalações em 18539 fo-
ram um edifício arrendado, com capacidade para inter-
nar vinte e quatro doentes, doze de cada sexo, naturais 
da Madeira, podendo ser igualmente recebidos doentes 
do continente ou do Brasil, por recomendação da impe-
ratriz. Os doentes para serem admitidos tinham de ser 
“pobres, de vida honesta, e não ter menos de quinze 
anos de idade.”  O corpo clínico era constituído por um 
médico, um enfermeiro e quatro enfermeiras, cabendo 
ao médico examinar e aprovar a entrada dos doentes e 
acompanhar os casos clínicos de cada enfermo, prescre-
vendo as dietas, determinando o tipo de tratamento e 
remédios e os horários em que estes deveriam decorrer. 
Nos primeiros cinco anos de funcionamento o sanatório 
tratou 428 doentes.
O edifício definitivo do Hospício foi projetado pelo ar-
quiteto inglês Edward Buckton Lamb,10 tendo sido aber-
to aos doentes no dia 4 de fevereiro de 1862. Com o 
falecimento da Imperatriz D. Amélia em 1873, o legado 
passou para a sua irmã D. Josefina, Rainha da Suécia e da 
Noruega, que constituiu em 1877 a Fundação Princesa 
Dona Maria Amélia, para assim administrar o Hospício. 
O edifício pode ser admirado no Funchal.
Este foi um contributo pioneiro, coevo do sanatório de 
Görbersdorf, mas tributário ainda dos meios disponíveis 
anteriormente à cura do Dr. Brehmer. Veremos em tex-
to posterior a evolução sanatorial em Portugal. Ã

HOSPÍCIO DONA MARIA AMÉLIA,HOSPÍCIO DONA MARIA AMÉLIA, 
FUNCHALFUNCHAL

1. RTP Ensina, Pinto, Paulo S. Os dias da História. A descoberta da Penicilina. 2017.
2. Wikipedia, Estreptomicina.
3. Wikipedia. Hermann Brehmer.
4. P, 128. Helen Bynum,  Sanatoria and the sanatorium regime created a little world 
within a world. The History of Tuberculosis.   
5. Centro Cultural do Ministério da Saúde; Imagens da Peste Branca: Memória da 
Tuberculose.
6. Wikipedia. Amélia de Leuchtenberg.
7. Vieira, Ismael C. O pioneirismo da Madeira no tratamento da tuberculose em 
meados do século XIX. Ler História. Parágrafo 15. 
8. Ibidem, parágrafo 16.
9. Página da Secretaria Regional de Turismo e Cultura da Madeira.
10. Idem.
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O “Barómetro da saúde digital, da adoção da 
telessaúde e inteligência artificial no sistema 
de saúde” é uma iniciativa da Associação Por-

tuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) e da 
Glintt - Global Intelligent Technologies, S.A que conta 
com a parceria científica da Escola Nacional de Saúde Pú-
blica da Universidade NOVA de Lisboa (ENSP-UNL) e o 
apoio institucional dos Serviços Partilhados do Ministério 
da Saúde (SPMS), tendo os resultados da 2.ª edição do 
Barómetro sido apresentados no passado dia 13 de maio 
na 10ª Conferência de Valor da APAH, em Sesimbra.

ENQUADRAMENTO
Este Barómetro surge no seguimento da 1.ª Edição em 
2019 que esteve focado na Adoção da Telessaúde e de 
Inteligência Artificial (IA) no Sistema de Saúde. Com esta 
2.ª Edição do Barómetro, o enfoque foi alargado para 
a Saúde Digital, como um todo. Esta mudança preten-
de consolidar o Barómetro como uma ferramenta de 
governação em saúde para o país. Reforça ainda a pers-
petiva de que a Saúde Digital é já uma parte integran-
te e cada vez mais relevante no contexto da prestação 
de cuidados no nosso Sistema de Saúde. Nesta edição, 
mantém-se uma atenção especial na Telessaúde e Inte-
ligência Artificial, mas abordam-se questões mais vastas 
da Saúde Digital e o foco do estudo é na perspetiva da 
liderança institucional.
Assim, e face ao impacto que a pandemia de Covid-19 
causou na adoção de novas tecnologias e práticas, em 

GH Iniciativa APAHIniciativa APAH    ||  barómetrobarómetro

BARÓMETRO DA SAÚDE DIGITAL, BARÓMETRO DA SAÚDE DIGITAL, 
DA ADOÇÃO DA TELESSAÚDEDA ADOÇÃO DA TELESSAÚDE
E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
NO SISTEMA DE SAÚDENO SISTEMA DE SAÚDE  **

**  RESULTADOS DA 2.RESULTADOS DA 2.AA EDIÇÃO EDIÇÃO

particular no que toca a meios telemáticos, torna-se par-
ticularmente relevante analisar a evolução dos resultados 
obtidos pelo Barómetro querendo-se consolidar uma fer-
ramenta de governação.
Para a elaboração do Barómetro consideraram-se os se-
guintes conceitos:
A Telessaúde é o uso das Tecnologias de Informação 
e Comunicação de forma a prestar serviços de saúde à 
distância, promovendo a equidade e o acesso à saúde. 
Desta forma, ultrapassa barreiras geográficas e temporais 
e contribui para uma melhor gestão, integração e presta-
ção contínua dos cuidados de saúde (OMS, 2016).
De referir que a Telessaúde é considerada na Estratégia 
Nacional para o Ecossistema de Informação de Saúde 
2022 (ENESIS 2022) como um programa estratégico e 
tem uma linha de financiamento próprio nos Contra-
tos-Programa dos Hospitais do SNS, em particular para 
Teleconsultas e Telemonitorização e, mais recentemente, 
consta do Plano Operacional 2021-2022 do Plano Estra-
tégico Nacional de Telessaúde (PENTS) (SPMS & CNTS, 
2021). Destaca-se a circular normativa n.º 3/2021, de 26 
de fevereiro de 2021, da Administração Central do Sis-
tema de Saúde (ACSS), que define a teleconsulta como 
“consulta médica, no âmbito da telemedicina, realizada à 
distância com recurso à utilização de comunicações in-
terativas, audiovisuais e de dados (inclui videochamada, 
telefone móvel ou fixo, correio eletrónico e outros meios 
digitais), com registo opcional no equipamento e obriga-
tório no processo clínico do utente”. Assim, os contac-

tos telefónicos entre o médico e o doente poderão ser 
considerados uma consulta por Telessaúde (Ministério da 
Saúde. ACSS, 2021).
Dado o estado de maturação da Saúde Digital no nosso 
sistema, considerou-se para este barómetro apenas uma 
parte do conceito de Inteligência Artificial (IA), nomeada-
mente o de Advanced Analytics, com respeito a soluções 
ou sistemas que utilizem técnicas de exploração de dados, 
de modelação, de simulação, de otimização e de aprendi-
zagem automática com o objetivo de descrever, prever e 
compreender um conjunto de fenómenos de interesse na 
área da Saúde (Boobier, 2018; Gandomi, 2015).
A Saúde Digital refere-se ao uso de tecnologias de in-
formação e comunicação na medicina e outras áreas da 
saúde para gerir doenças e os seus fatores de risco e pro-
mover o bem-estar. A Saúde Digital é um conceito am-
plo e multidisciplinar, incluindo áreas de interseção entre 
tecnologia e saúde: dispositivos wearables, saúde móvel, 
Telessaúde, tecnologias de informação em saúde e tele-
medicina (Fatehi et al., 2020).
A Maturidade Digital é uma medida da capacidade de 
uma organização de criar valor digital e integrar tecnolo-
gias digitais (Aslanova and Kulichkina, 2020).

OBJETIVOS
O estudo do 2.º Barómetro foi exploratório e pretendeu:
• Compreender o nível de adoção da Saúde Digital nas 
Instituições do Sistema de Saúde Português, em particular 
da Telessaúde e da Inteligência Artificial;

• Identificar áreas de utilização e utilização potencial;
• Clarificar os pontos críticos (facilitadores e barreiras) 
para a sua adoção e utilização.

METODOLOGIA
Foi construído um questionário utilizando como suporte 
de recolha de respostas a ferramenta Microsoft Forms 
que foi disponibilizado online através de weblink durante 
os meses de março e abril e apresenta os dados dos par-
ticipantes que responderam ao Barómetro até 17 de abril 
e que se identificaram como fazendo parte das lideranças 
das suas instituições.
Até esta data foram recolhidas 286 respostas correspon-
dentes a 73 instituições diferentes. Das 286 respostas ob-
tidas excluíram-se aquelas em que não foi possível identi-
ficar a instituição (n=32), e membros que não pertenciam 
à gestão de topo (n=190). Obtiveram-se para análise 64 
respostas válidas, correspondente a 38 instituições.
Consideraram-se para a análise da Telessaúde 61 respos-
tas, tendo sido retiradas respostas incoerentes intra-insti-
tuição (n=3).
Paralelamente, realizou-se uma análise apenas dos hos-
pitais pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
(n=23) - Centros Hospitalares (CH), Hospitais EPE (HH), 
Parcerias Público Privadas (PPP) Unidades Locais de Saú-
de (ULS). Caracterizaram-se os respondentes, através das 
variáveis: anos no Conselho de Administração, tipologia 
da instituição onde exercem o cargo e género.
Para a análise consideraram-se três grupos: Agrupa- }
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mentos de Centros de Saúde (n=5); CH/HH/ULS/PPP 
(n=23) onde estão incluídos centros hospitalares ou hos-
pitais públicos até 500 camas ou mais de 500 camas e 
os hospitais em parceria público privada; as Unidades de 
saúde do setor social e as unidades de saúde privadas 
(n=3); e Outras entidades (n=6), onde se incluíram Ser-
viços Centrais e outros. Foi também realizada uma análise 
por região de saúde: Norte (n=19), Lisboa e Vale do Te-
jo (n=32), Centro (n=9), Alentejo (n=1), Algarve (n=2) 
e RA Madeira (n=1).

Metodologia utilizada na componente dirigida 
à adoção de Telessaúde
Foi analisado o número de áreas diferentes de Telessaú-
de implementadas por tipologia de instituição, através de 
resposta sim ou não. As áreas de Telessaúde considera- 
das para análise foram: Teleconsulta, Telereabilitação, Te- 
lerastreio, Telemonitorização, Teleformação, Telediagnós- 
tico, e outras. Na Telemonitorização foi também solici-
tado o tipo, nomeadamente: na Doença Pulmonar Obs-
trutiva Crónica (DPOC); no Enfarte Agudo do Miocárdio 
(EAM); na Insuficiência Cardíaca Crónica (ICC); na Dia-
betes Mellitus (DM), ou Outro.
Na análise das atitudes face à Telessaúde foi utilizada uma 
escala de 5 pontos, onde 0 se refere à resposta Discordo 
Totalmente, 1 refere-se a Discordo, 2 a Indiferente/Neu-
tro, 3 a Concordo e, 4 a Concordo Totalmente.
De forma a identificarem-se facilitadores e barreiras na 
adoção da Telessaúde realizou-se uma pesquisa bibliográ-
fica diversificada (literatura científica e literatura cinzenta) 
e consulta a peritos na área, tendo-se apurado um con-
junto de 13 facilitadores e 14 barreiras. Realizou-se uma 
análise de forma a identificar os facilitadores e barreiras 
na adoção da Telessaúde mais frequentes para a amostra 
total das respostas válidas (n=64).
Foi também avaliado o enquadramento estratégico e re-
gulamentar a nível nacional no desenvolvimento de pro-
jetos institucionais de Telessaúde (foi utilizada uma escala 
de 10 pontos, desde 1 Inadequado a 10 Adequado).

Metodologia utilizada na componente dirigida 
à adoção de IA
O apuramento do nível de adoção de IA, foi realizado 
identificando um conjunto de áreas de aplicação da IA. 
Estas áreas resultaram também de uma pesquisa biblio-
gráfica (incluindo a literatura científica, relatórios de con-
sultoras e experiências semelhantes (por exemplo, no 
NHS inglês), e da consulta a peritos.
Foram identificadas doze áreas de aplicação agrupadas 
em quatro grandes grupos:
• Apoio à decisão clínica: i) Avaliação/estratificação do 
risco (reinternamento, patologia, mortalidade, sépsis, inte-
rações entre fármacos, etc.); ii) Interpretação de imagem; 

iii) Interpretação e extração de informação clínica;
• Gestão da Saúde/Saúde Pública: i) Deteção precoce de 
surtos ou de eventos com impacto na Saúde Pública de 
uma determinada população; ii) Estratificação do risco ao 
nível da população, região/local ou período temporal; iii) 
Gestão do doente crónico (telemonitorização);
• Otimização do desempenho e eficiência operacional: 
i) Agendamento de atividades clínicas (consultas, sessões 
de hemodiálise, cirurgias, MCDT, etc.); ii) Transcrição de 
voz; iii) Faturação (deteção de fraude, pré-faturação, etc.); 
iv) Gestão de Stocks; v) Gestão de rotas e de transportes;
• Novos canais de atendimento: i) Atendimento automá-
tico (Chatbot).
Para medir o nível de adoção de cada uma das áreas iden-
tificadas acima foi utilizada a seguinte escala de seis itens: 
1) Não espera vir a ter nos próximos dois anos; 
2) Espera vir a ter durante os próximos dois anos; 
3) Em fase de conceção/arranque; 
4) Piloto implementado; 
5) Projeto com implementação à escala da instituição e 
sustentado; 
6) Não sei. 
Foi ainda incluído o campo “outros”, para que os respon-
dentes pudessem colocar áreas de aplicação não incluídas 
nas identificadas acima.
Para cada uma das instituições inquiridas, foi calculada a 
percentagem de áreas de aplicação cuja resposta foi “Não 
espera vir a ter nos próximos dois anos”, a percentagem 
de respostas “Espera vir a ter durante os próximos dois 
anos” e a percentagem total das respostas “Em fase de 
conceção/arranque”, “Piloto implementado” e “Projeto 
com implementação à escala da instituição e sustentado”.
Para a identificação dos facilitadores e das barreiras à 
adoção de IA, usou-se o mesmo processo que para a 
componente de Telessaúde.
Foram apurados treze facilitadores e catorze barreiras e 
avaliadas as suas frequências absolutas para o total de res-
postas válidas (n=64).
Foi ainda avaliado o enquadramento estratégico e acesso 
a projetos europeus através da:
• Avaliação do enquadramento estratégico e regulamen-
tar a nível nacional no desenvolvimento de projetos de IA 
(foi utilizada uma escala de 10 pontos, desde 1 Inadequa-
do a 10 Adequado);
• Avaliação sobre candidaturas a concursos de projetos 
europeus financiados que incluam IA.

Metodologia utilizada na componente dirigida 
à Saúde Digital
Relativamente à Saúde Digital foram avaliados os seguin-
tes pontos: 
• Avaliação do nível Maturidade Digital das instituições 
(escala de 1 Inadequado a 10 Adequado);

• Avaliação do processo de articulação de informação 
entre os diferentes prestadores de Cuidados de Saúde 
(escala de 1 Inadequado a 10 Adequado);
• Avaliação do desenvolvimento do ambiente para a ino-
vação e o investimento em Saúde Digital nos próximos 
12 meses (melhor; pior; inalterado);
• Avaliação da adequação do orçamento institucional pa-
ra os projetos de Telessaúde e IA para os próximos 12 
meses (sim, não, não sei);
• Presença de centro de inteligência de dados na institui-
ção (sim, não, não sei).
Foi ainda solicitado que o respondente identificasse quais 
as prioridades para a sua instituição, escolhendo cinco op-
ções entre as seguintes: Segurança de Informação e Pri-
vacidade de Dados; Teletrabalho/Trabalho Remoto para 
membros da instituição; Partilha de informações de saúde 
com autoridades de saúde; Registos médicos eletrónicos 
utilizados amplamente pela instituição; Redução de Cus-
tos; Interoperabilidade; Soluções facilitadoras de acesso 
dos utentes aos cuidados de saúde; Virtual/remote care; 
Usabilidade de sistema e experiência de utilizador; Me-
lhorias de rede/hardware.

RESULTADOS
Os resultados obtidos na dimensão da Telessaúde de-
monstram que 84% das instituições participantes têm 
pelo menos um projeto implementado na área. Os Hos-
pitais Públicos e, em particular os de menor dimensão 
são as instituições que têm implementadas mais áreas de 
telessaúde (500 camas), seguidos dos Hospitais de maior 
dimensão (>500 camas), ACES e ULS (seis áreas). Face 
a 2019 registou-se uma evolução em particular ao nível 
dos hospitais e ACES.
Teleconsulta é a área de Telessaúde mais utilizada (96%), 
seguida da telemonitorização (63%) e do telediagnóstico 
(39%), onde 97,7% dos Hospitais fizeram teleconsultas e 
70% têm projetos implementados de telemonitorização, 
seguido do telediagnóstico (44%). Existe claramente uma 
mudança face a 2019, onde a teleconsulta passou a ter 
uma prevalência generalizada (36% em 2019) e a tele-
monitorização de doentes passou a ocupar um lugar que 
praticamente não existia em 2019.
Quanto à teleconsulta, as plataformas informais são a 
solução mais utilizada para realização de teleconsultas 
(71,4%), seguida da RSE live (54,8%). No entanto, nos 
ACES a plataforma mais utilizada é a RSE live (60%).
Nos Hospitais do SNS e relativamente ao tipo de serviços 
de telemonitorização é na ICC (53%), na DPOC (50%) e 
no EAM (33%) que mais projetos estão implementados. 
É também para estas áreas que existe financiamento no 
contrato-programa.
Quando analisadas as atitudes face à Telessaúde, 56% 
dos inquiridos considera que a Telessaúde é uma priori-

dade da sua instituição, 51% considera que a Telessaúde 
promove a relação Utente - Profissional de Saúde. Espe-
rava-se um maior peso do primeiro indicador face a dois 
anos de pandemia de Covid-19, mas tal não se veio a re-
gistar, embora tenha existido uma evolução positiva face 
a 2019.
No entanto, 90% considera que a Telessaúde desempe-
nha um papel muito importante na monitorização remo-
ta de doentes crónicos; 85% considera que a Telessaúde  
promove uma melhor autogestão da doença e 77% con-
sidera que a Telessaúde permite uma redução das read-
missões hospitalares.
Relativamente ao TOP3 das componentes facilitadoras e  
barreiras à adoção da Telessaúde, 61% aponta como 
principal barreira ao desenvolvimento da Telessaúde a 
baixa literacia, 48% a falta de motivação na adoção da Te-
lessaúde pelos profissionais e 33% falta de formação dos 
profissionais. Ao contrário de 2019, em que a tecnologia 
era apontada como a principal barreira, em 2020 é a for-
mação de profissionais e doentes que é apontada como 
principal barreira à adoção. Tal poderá representar uma 
evolução no contexto da adoção, já que neste percurso é 
natural que diferentes aspetos ganhem preponderância à 
medida que vão sendo mais críticos. Resolvida, por assim 
dizer, a disponibilidade tecnológica, identifica-se um novo 
constrangimento no caminho à adoção.
Os resultados relativos à adoção da Inteligência Artificial 
e face a 2019, revelam que a transcrição de voz continua 
a ser a área com maior implementação com 30%, 24% } 
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já faz o agendamento de atividades clínicas e 24% a inter-
pretação de imagens.
Na análise ao potencial de implementação da IA a dois 
anos são as áreas de apoio à decisão clínica as que apresen-
tam mais potencial de realização: No TOP3 das áreas de 
implementação de IA surge com 46% a gestão do doente 
crónico (telemonitorização) como a solução de IA com 
maior potencial de implementação, 42% considera o aten-
dimento automático e 41% a interpretação de imagens.
Relativamente ao TOP3 das componentes facilitadoras à 
adoção da IA, 55% consideram o reconhecimento pelos 
profissionais de saúde dos benefícios da integração da IA 
no seu dia-a-dia, 41% consideram importante incluir a IA 
como estratégica para a instituição e 35% a tomada de 
decisão baseada em factos/dados.
Em contraponto, as barreiras principais à adoção da IA 
identificadas destaca-se para 55% dos inquiridos a ausên-
cia de “Cientistas de Dados”, 39% apontam a escassez 
de recursos financeiros e 28% apontam a inexistência de 
infraestrutura tecnológica.
Na dimensão da Saúde Digital, e no que respeita à per-
ceção da maturidade digital da Instituição, 38% das Insti-
tuições revêm-se num nível de maturidade mais elevado 
de Saúde Digital. No conjunto de todas as Instituições, 
6,6 /10 é o nível de maturidade digital percecionado pelos 
líderes. As instituições consideram como prioridades para 
a Saúde Digital a melhoria dos registos médicos eletróni-
cos (77%), as soluções facilitadoras de acesso aos cuida-
dos de saúde (69%) e a interoperabilidade e a segurança 
e privacidade (64%).
Como perspetivas de futuro, apenas 14% das instituições 
refere ter orçamento suficiente para os projetos de Saú-
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de Digital nos próximos doze meses e 72% referem que 
o ambiente para a inovação e o investimento em saúde 
digital irá melhorar neste período.

Análise dos resultados
Deste segundo Barómetro há a destacar diversos pontos:
• A participação das diversas instituições;
• Os resultados da Telessaúde apresentam uma evolução 
muito positiva face a 2019;
• Os resultados da Inteligência Artificial;
• A maturidade em Saúde Digital e perspetivas futuras.
Quanto à participação das Instituições, destaca-se a res-
posta de 47% das Instituições Hospitalares do SNS. No 
entanto, a área de Telessaúde tendo como princípio a in-
tegração de cuidados e uma maior participação do uten-
te exige-se uma maior adesão na resposta ao inquérito 
por parte dos cuidados de saúde primários, que embora 
tenha aumentado face a 2019, é claramente insuficiente 
na representatividade nacional. É também necessária uma 
maior participação dos prestadores privados. São muitos 
os projetos implementados, há que dar voz e conheci-
mento dos mesmos.
Este Barómetro assume-se como um espaço de obser-
vação destas áreas, pretendendo ser a alavanca para ul-
trapassar barreiras e disseminar conhecimento nesta área 
tanto para profissionais de saúde, como para doentes, 
academia e população em geral.
Na Telessaúde, quase todos os gestores de instituições 
não centrais identificaram a existência de projetos de Te-
lessaúde implementados. Nenhum gestor das instituições 
centrais o fez, colocando um desafio ao papel destas ins-
tituições nesta área, no âmbito do que já é feito e do que 
poderá vir a ser feito. Ocorreram duas situações em que 
para a mesma instituição as respostas de gestores eram 
claramente incongruentes nesta matéria, demonstrando 
que mesmo dentro do corpo de gestores poderá haver 
desconhecimento dos serviços prestados à população.
A teleconsulta, assim como algumas áreas da Telessaúde 
de complexidade acrescida, estão mais difundidas do que 
a teleformação, de complexidade mais reduzida, demons-
trando assim um maior enfoque nos serviços centrados 
no doente. 
A preponderância do uso das plataformas informais para 
teleconsultas deixa dúvidas sobre se tal é devido a uma 
maior comodidade dos profissionais e utentes às mesmas 
ou se tal se deve a uma menor existência, consciencializa-
ção e formação sobre as plataformas formais.
Estes resultados contrastam, na perceção de barreiras na 
adoção da Telessaúde, com o aumento da preponderân-
cia da baixa literacia, e a pouca formação e motivação dos 
profissionais para esta área.
Ainda que a perceção da Telessaúde ser uma prioridade 
para a instituição tenha sido mais prevalente do que no 

barómetro anterior, continua a ter valores relativamente 
baixos de concordância, sendo apenas menos prevalente 
a opinião da Telessaúde contribuir para a relação utente-
-profissional de saúde.
O facto das três áreas de telemonitorização com maior 
implementação serem coincidentes com os três progra-
mas financiados no contrato-programa dos hospitais, 
evidencia a necessidade de alinhamento das soluções 
globais de telemonitorização com o financiamento des-
tes programas.
Quanto aos resultados do domínio da Inteligência Artifi-
cial, a interpretação de imagem é a área que mais expec-
tativa tem de vir a ser desenvolvida nos próximos dois 
anos (36%), 6 pp acima da área seguinte.
As áreas com menor implementação (deteção preco-
ce de surtos e estratificação de risco da população) são 
também as que apresentam maior desconhecimento e 
perspetiva de não implementação no futuro próximo. 
Contudo, provavelmente serão das áreas que mais dis-
põem de dados estruturados nos sistemas informáticos 
das instituições.
A maioria dos facilitadores com mais de 25% de valori-
zação remetem para o reconhecimento do valor da IA, 
apontando ainda para uma fase inicial de validação da tec-
nologia no setor. As duas principais barreiras identificadas, 
que ganharam preponderância face a 2019, estavam re-
lacionadas com fatores facilitadores que foram pouco va-
lorizados. Por exemplo, apesar da existência de cientistas 
de dados ser considerada facilitadora por apenas 22% das 
respostas, 55% refere esta inexistência como uma barrei-
ra à adoção. O mesmo aconteceu com recursos financei-
ros. Estaremos assim, provavelmente, perante condições 
necessárias, mas não suficientes.
Na maturidade em Saúde Digital e perspetivas futuras, há 
mais gestores que colocam a sua instituição num nível de 
maturidade digital elevado do que baixo, mas não che-
gam a ser a maioria das respostas, revelando uma grande 
diversidade de opiniões.
Os registos clínicos continuam a ser identificados como 
prioritários para mais de três/quartos dos gestores, mas 
a usabilidade de sistema e experiência de utilizador é 
priorizada por menos de um/terço dos gestores. A se-
gurança foi considerada prioritária para a maioria dos 
gestores, demonstrando já preocupação por uma área 
que nas semanas seguintes teve uma grande atenção 
mediática com ataques informáticos generalizados, in-
cluindo na área da saúde.
Metade dos gestores refere que não tem orçamento su-
ficiente para projetos de Telessaúde e IA nos próximos 
doze meses, o que se alinha com a percentagem de ges-
tores que priorizaram a redução de custos. Apesar disso, 
há uma perspetiva relativamente generalizada de que o 
contexto de investimento e inovação irá melhorar. Tal 
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está alinhado com a baixa valorização dos recursos finan-
ceiros como facilitadores da implementação da IA. Seria 
pertinente explorar o conhecimento sobre as oportuni-
dades de financiamento disponíveis permitindo perceber 
qual o desconhecimento das oportunidades já existentes.
De forma global, os resultados apontam para uma evolu-
ção importante em diversos aspetos da saúde digital no 
contexto dos hospitais do SNS face aos resultados do 
barómetro de 2019. Como já se referiu, será importante 
ter uma maior adesão dos cuidados de saúde primários 
e do setor privado, de forma a garantir que os resultados 
obtidos possam ser representativos destas componentes 
do Sistema de Saúde. Ã
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E A RESILIÊNCIA NACIONALE A RESILIÊNCIA NACIONAL

P elo sexto ano consecutivo a Associação Por-
tuguesa de Administradores Hospitalares 
(APAH) em parceria com a EY, com o apoio ins-

titucional da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna 
(SPMI) e o contributo da Associação dos Profissionais 
de Serviço Social (APSS), promove o Barómetro dos 
Internamentos Sociais (BIS), que pretende monitorizar 
o número de internamentos sociais ou inapropriados, a 
sua evolução e distribuição pelos Hospitais do SNS, as 
razões que originaram estes internamentos assim como 
uma simulação dos respetivos impactos financeiros. De 
salvaguardar que os números apresentados não incluem 
unidades psiquiátricas.

Depois de dois anos de pandemia, os dados obtidos 
apontam para um aumento de casos de internamentos 
inapropriados assim como do índice de inapropriação do 
internamento, que à data de 16 de março de 2022 (data 
da recolha dos dados desta 6.ª edição) se pauta pelos 
6,3% face aos 5,4% do ano passado. Já o índice de inapro-
priação do internamento de doentes Covid-19 sofreu 
mais uma baixa, ficando-se pelos 4,3% em contraste com 
os 7,9% do ano anterior. Esta divergência na tendência le-
va-nos a deduzir que o tema é estrutural e que, portanto, 
necessita de uma solução também ela estrutural.

É um tema complexo este dos internamentos sociais, to-
dos os dias que um doente passa no hospital quando já 
tem alta clínica e não existe um motivo de saúde que jus-
tifique a sua permanência em ambiente hospitalar. Com-
plexo pela sua natureza, que se divide entre várias causas, 
sendo o tempo de resposta para admissão na Rede de 
Cuidados Continuados a causa que mais prevalece - 59% 
do número de internamentos e 32% dos dias de interna-
mentos inapropriados - mas também complexo na solu-
ção, pois em muitos casos o problema é de ordem social 

- 19% dos dias de internamentos inapropriados são de-
vido à incapacidade de resposta de familiar ou cuidador.
Seja qual for a composição das várias razões para os 
números e dias de internamentos sociais ou inapropria-
dos, o seu impacto é claro e abrangente. Numa primeira 
perspetiva, o impacto na própria saúde do paciente, que 
sem precisar de estar internado está exposto a poten-
ciais infeções. Adicionalmente, há um desafio de eficiên-
cia para os estabelecimentos hospitalares, pois têm me-
nos camas para receber doentes que de facto precisam 
delas, e finalmente um desafio económico, pois estes 
internamentos têm um custo adicional para o estado, 
decorrentes de uma estrutura de custos preparada para 
lidar com temas de saúde, e nem tanto sociais.

Com uma boa representatividade - taxa de resposta 
em % de camas hospitalares a pautar-se nos 89%, su-
perior à da edição anterior - é importante retirarmos 
mais algum detalhe relativamente a este fenómeno 
para podermos ter uma perspetiva mais concreta de 
como aplicar as soluções. Nesta 6.ª edição, do total de 
1.048 casos reportados, face a 853 da 5.ª edição, 847 
ocorreram nas regiões do Norte e Lisboa e Vale do 
Tejo, cerca de 80% dos casos, alinhado com a distribui-
ção regional de número de camas. Foi também nestas 
regiões onde incidiu o maior aumento de casos face à 
edição anterior - 31% de aumento de número de casos 
apenas nestas duas regiões.

Quanto às causas atribuídas aos internamentos inapro-
priados, estas dividem-se entre causas organizacionais 
de âmbito social e causas organizacionais de âmbito do 
sistema integrado de saúde, sendo que 70% dos inter-
namentos são justificados pelo aguardo de resposta pa-
ra a admissão, seja na Rede de Cuidados Continuados 
(59%), seja na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

(11%), neste caso em particular com uma redução sig-
nificativa face ao ano anterior onde representava 20% 
das causas. É também de destacar os internamentos so-
ciais resultantes da incapacidade de resposta de familiar 
ou cuidador, que são 11% das causas em número de 
casos, mas 19% em número de dias, o que leva a inferir 
que são os casos que mais se prologam e de resolu-
ção mais complexa. Estes números vão ao encontro 
da ideia inicialmente expressa de que a solução tem de 
passar por um esforço conjunto do setor da saúde e 
do setor social.

A grande maioria dos internamentos sociais mantém-se, 
como nas edições anteriores, nos internamentos médicos 
com a maior fatia pertencente à medicina interna, embo-
ra com um decréscimo contínuo nos últimos anos. Numa 
ótica do paciente, há um equilíbrio grande relativamente 
ao género nesta edição, (49% são pacientes femininos, 
e 51% masculinos). Por faixa etária, 76% dos episódios 
dizem respeito a pacientes com mais de 65 anos.

E o que se vai passando pelo mundo vai criando con-
dições para a situação se agravar. Por um lado, os fato-
res de saúde que incluem uma crescente prevalência 
de doenças diferenciadas no seu tratamento, a incerteza 
trazida pela Covid-19 e pelas suas várias variantes, que 
nos mostra a imprevisibilidade de novos vírus que se 
espalham de forma indiscriminada na aldeia global que 
é o mundo. Por outro lado, fatores socioeconómicos, 
como o envelhecimento da população - Portugal é o 
4.º País mais envelhecido da EU - o êxodo do interior 
para o litoral e para as grandes cidades, com cerca de 
metade da população residente em Portugal concen-
trada em apenas 31 municípios, uma já prolongada e 
agora agravada crise de migrantes mas sobretudo a atual 
crise económica, com uma guerra em plena Europa que 
trouxe um aumento do custo da energia e das matérias 
primas de forma geral, o que levou a um aumento ge-
neralizado dos preços dos bens. Tudo fatores que afe-
tam com maior impacto as populações já anteriormente 
consideradas mais frágeis e, portanto, mais propícias a }   
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contribuir para o agravar deste fenómeno sobretudo 
agora que nos aproximamos do Inverno. É expetável 
que neste período as urgências acabem por ser a porta 
de entrada natural para quem não tem outras opções e 
que prolonguem o seu internamento de forma inapro-
priada pelas razões já enumeradas.

Temos então de olhar para o mecanismo de recupera-
ção e resiliência, mais em concreto para o PRR Portu-
guês que tem entre os seus investimentos 205 Milhões 
de Euros para “o desenvolvimento de uma nova gera-
ção de respostas de proteção social aos cidadãos mais 
idosos e/ou dependentes, baseada não só em estruturas 
residenciais, mas também em respostas na comunida-
de”1. Este investimento traz consigo a capacidade para 
se criarem 5.500 camas para respostas de internamento 
da RNCCI e alargar até 1.000 lugares, das respostas de 
cuidados continuados integrados de saúde mental, entre 
outros resultados que se esperam obter deste meca-

nismo de financiamento único. Este Financiamento será 
coordenado pela ACSS mas executado pelas ARS, “de 
forma a colmatar as necessidades identificadas na região 
no âmbito da RNCCI e da RNCP”.

Adicionalmente, a transição digital em curso, com a pre-
vista melhoria da rede de dados, cuja correta utilização 
poderá permitir uma monitorização dos casos existen-
tes de Internamentos Sociais, pode ser uma importante 
contribuição para a eficiência e prevenção destes casos, 
o que sugere uma abordagem conjunta às iniciativas as-
sociadas à transição digital na Saúde, também elas maio-
ritariamente financiadas pelo PRR, neste caso lideradas 
pela SPMS. O contributo alargado das entidades SNS 
e do setor social é crítico para se ter a rede de dados 
adequada para o acompanhamento dos casos aqui refe-
ridos, assim como contribuir para “a uniformização e di-
gitalização dos canais de comunicação entre o Cidadão 
e as Unidades de Saúde”2, garantindo alternativas que 

cubram a infoexclusão e que ajudem na monitorização 
e resolução dos casos de internamentos sociais. 

É importante o contributo dos dados constantes do 
BIS desta 6.ª edição, assim como os de anos anteriores 
para uma aplicação adequada desta nova capacidade, 
e com a referida transição digital na saúde, torna-se 
ainda mais importante e responsável promover uma 
monitorização mais recorrente dos internamentos 
inapropriados para garantir o impacto desejado destes 
e outros investimentos na Saúde, e que esta oportu-
nidade única para a resolução deste problema seja o 
mais efetiva possível. Ã

GH Iniciativa APAHIniciativa APAH    ||  barómetrobarómetro

SOBRE O BARÓMETRO
Os indicadores aqui apresentados constam da 6.ª Edição  
do Barómetro de Internamentos Sociais, iniciativa da 
Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares 
(APAH) - com o suporte da EY, o apoio institucional 
da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) 
e o contributo da Associação dos Profissionais de Serviço 
Social (APSS) - tendo este ano contado com a participação 
de 38 unidades hospitalares do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS), representando 89% do número 
de camas hospitalares do total de camas do SNS.
A 6.ª edição revela os valores recolhidos a 16 de março 
de 2022, à semelhança do ano anterior, em contexto 
pandémico, pelo que foram também considerados os dados 
dos internamentos de doentes Covid-19, com as perguntas 
desagregadas em internamentos Covid-19 e internamentos 
não Covid-19. Os Barómetros de Internamentos Sociais 
surgem, assim, como iniciativas de elevada relevância, que 
pretendem monitorizar e caracterizar um fenómeno crítico 
no sistema de saúde português e reforçar a importância do 
desenvolvimento de soluções conjuntas entre as diferentes 
entidades envolvidas, de forma a minimizar os impactos 
e a melhorar o serviço de saúde prestado aos portugueses.1. https://recuperarportugal.gov.pt/2021/06/08/investimento-re-c01-i02/

2. https://recuperarportugal.gov.pt/2021/06/08/investimento-re-c01-i06/
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A pesar de Portugal ser o 3.º país da OCDE com  
maior número de médicos per capita, o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) tem vindo a perder 

a capacidade de captar, reter e motivar estes profissio-
nais de saúde, atravessando atualmente um dos períodos 
mais conturbados da sua história. Mas quais os fatores 
que levam os médicos a optar por outra atividade fora 
do SNS, quando lhe são reconhecidas claras vantagens 
sobre o sector Privado?
Preocupados com a falta de gestão efetiva dos recursos 
humanos disponíveis aos cuidados de saúde, e com a 
necessidade urgente de encontrar as soluções adequa-
das, a Associação Portuguesa de Administradores Hos-
pitalares (APAH), a Ordem dos Médicos (OM) e a As-
sociação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM), 
uniram esforços e promoveram o estudo “Fatores de 

FATORES DE DECISÃOFATORES DE DECISÃO
NA CARREIRA MÉDICANA CARREIRA MÉDICA

decisão na carreira médica”, com o objetivo de enten-
der as suas motivações profissionais, o nível de satisfa-
ção em relação à sua situação atual e perspetivas futuras, 
bem como identificar os fatores que mais pesam na to-
mada de decisões sobre a carreira e percurso profis-
sional. O referido estudo foi conduzido junto da Classe 
Médica, durante três semanas (de 1 a 22 de abril), atra-
vés do qual foram recolhidas mais de 2.000 respostas 
de médicos, futuros médicos e licenciados em Medicina, 
mas que não estão atualmente a exercer prática clínica. 
A amostra foi constituída por cerca de 2/3 de médicos 
especialistas, estando os restantes inquiridos a fazer in-
ternato (de formação geral ou específica), a tirar o Mes-
trado Integrado em Medicina ou tendo já efetuado a 
licenciatura em Medicina, mas sem exercerem qualquer 
prática clínica (Figura 1).

O questionário foi estruturado de forma a identificar a 
situação atual dos respondentes, perceber se no passado 
a situação tinha sido diferente da atual e analisar quais 
são as expectativas face ao futuro e como o SNS pode 
trabalhar de modo a reter os médicos que já fazem parte 
do serviço Público, mas também a atrair novos médicos.
Como ponto de partida, verificamos que cerca de 35% 
dos inquiridos dedicam-se a atividades na área da medi-
cina/saúde, mas fora dos sectores Público e Privado (em 
exclusivo ou a par das atividades que têm em ambos 
os sectores). Estas atividades estão especialmente ligadas 
com o ensino/formação (45%), a prestação de serviços 
(35%) e a investigação (33%), e estes profissionais fa-
zem-no essencialmente pelo projeto pessoal (58%), pela 
componente remuneratória (46%) e pelo desafio de sair 
da sua zona de conforto (36%).
Todos os inquiridos eram questionados sobre os pontos 
fortes e fracos dos sectores Público e Privado, indepen-
dentemente da sua atual situação, e verifica-se que os 
pontos fortes do sector Público espelham os pontos fra-
cos do sector Privado, sendo a diversidade de doentes 
(68%), a formação e o trabalho de equipa (64%) e a par-
ticipação/colaboração em investigação clínica (40%) os 
aspetos mais valorizados no sector Público e apontados 
como os principais pontos negativos do sector Privado. 
No entanto, a remuneração base (75%), a carência de 
recursos humanos e/ou equipamentos (63%), bem co-
mo o excesso de doentes (47%) são os pontos mais ne-
gativos apontados ao sector Público e são precisamente 
estes os aspetos que levam a que mais de 2/3 dos médi-
cos que trabalham no sector Público estejam pouco ou 
nada satisfeitos com o mesmo (Figura 2).
Embora haja uma ligeira insatisfação superior nas especia- 
lidades de Imuno-Hemoterapia, Endocrinologia-Nutri- 
ção, Radiologia, Ginecologia-Obstetrícia, Psiquiatria, Orto- 

pedia, Oncologia, Neurologia, Medicina Interna e Pneu-
mologia, a insatisfação com o sector Público é transversal 
a todas as especialidades. Sendo que, além das especia-
lidades previamente identificadas, também se verificam 
algumas diferenças junto dos médicos que exercem em 
ambos os sectores, médicos que exercem na região do 
Algarve, e médicos com mais de trinta anos de experiên-
cia no sector Público.
Em contrapartida, no sector Privado apenas 15% dos 
médicos sentem-se pouco ou nada satisfeitos com a sua 
atual situação profissional. A pouca formação contínua e 
pouco trabalho de equipa (65%), a progressão na carrei-
ra (43%) e também a remuneração base (42%) são as 
principais razões apontadas para a menor satisfação com 
este sector.
Independentemente de estarem satisfeitos ou insatisfei-
tos com a sua situação profissional, quase 30% dos médi-
cos que atualmente exercem funções no sector Público }   
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já exerceram no sector Privado no passado, sendo que 
18% destes mudaram há doze meses ou menos. O pro-
jeto pessoal (74%), a formação contínua e trabalho em 
equipa (65%) e a localização/proximidade (50%) foram 
as principais razões apontadas para esta mudança. Por 
outro lado, praticamente todos os médicos (98%) que 
exercem atualmente no sector Privado já exerceram no 
Público, tendo em cerca de 20% destes médicos a mu-
dança ocorrido há doze meses ou menos. As principais 
razões apontadas para esta mudança prendem-se muito 
com alguns dos pontos fracos anteriormente apontados: 
a carência de recursos humanos e/ou equipamentos 

(65%), a flexibilidade na gestão de horários (43%) e tam-
bém o projeto pessoal (42%).
Para além dos 8% de médicos que atualmente apenas 
exercem no sector Público e pretendem abandonar o 
sector nos próximos doze meses, seja para trabalharem 
apenas no sector Privado (3%) ou saírem totalmente da 
prática clínica (5%), o SNS corre ainda o risco de perder, 
nesse período de tempo, 28% dos médicos que exer-
cem apenas no sector Público, pois dizem ainda estar 
indecisos em relação à sua atividade profissional (Figu-
ra 3). Num futuro próximo o alerta é ainda maior, pois 
a perda pode incluir cerca de 18% desses profissionais, 
uma vez que para além do sector Público pretendem 
começar também a trabalhar no sector Privado, o que 
poderá ser um primeiro passo para abandonar o SNS. 
As questões remuneratórias como a remuneração base 
(62%) e o pagamento do trabalho suplementar (45%), 
bem como a flexibilidade na gestão de horários (30%) 
são as principais razões apontadas para a mudança dos 
médicos que tencionam deixar de exercer apenas no 
Público ou abandonar completamente o mesmo. No 
entanto, o alerta não vem apenas dos médicos que pre-
tendem abandonar o SNS, mas também daqueles que 
pretendem ficar, pois quase metade dos médicos (46%) 
que tencionam permanecer apenas no sector Público 
nos próximos doze meses, revelam estar pouco ou nada 
satisfeitos com o sector (46%).
A realidade dos médicos que trabalham apenas no sec-
tor Privado é completamente diferente, havendo quase 
80% destes que não pretendem alterar a sua situação de 

NOTA
Os dados apresentados ao longo deste artigo 
provêm do estudo promovido junto da Classe 
Média pela APAH, OM e ANEM e conduzido 
pela 2Logical, de 1 a 22 de abril de 2022. 
O referido estudo foi realizado com recurso 
a uma abordagem metodológica de natureza 
quantitativa, a informação foi recolhida através 
de um questionário online, com perguntas 
fechadas, semi-fechadas e abertas, e contou 
com a participação de 2.005 indivíduos de ambos 
os géneros, residentes em Portugal que tenham 
feito ou estejam a fazer Licenciatura/Mestrado 
Integrado em Medicina, tendo uma margem de erro 
de 2,16% para um intervalo de confiança de 95%.
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Figura 3. Mudança nos próximos 12 meses 
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trabalho nos próximos 12 meses (Figura 4), apresentan-
do-se apenas 4% destes pouco ou nada satisfeitos com 
a mesma. Dos restantes médicos a exercer apenas no 
sector Privado, 15% ainda estão indecisos face ao futuro 
próximo, 4% pretendem abandonar a prática clínica e 
3% pretendem trabalhar em ambos os sectores, não ha-
vendo médicos deste segmento que pretendam deixar 
completamente o sector Privado para trabalhar apenas 
no Público.
O futuro do SNS não depende apenas dos especialistas 
atuais, mas também dos estudantes do Mestrado Inte-
grado em Medicina e dos que estão atualmente a fazer 
o internato em formação geral, ou seja, cerca de 14% 
dos inquiridos. Destes futuros médicos, 3% pretendem 
dedicar-se apenas a outras áreas da medicina/saúde que 
não prática clínica no sector Público e/ou Privado após 
o primeiro ano de internato e com os quais à partida 
o SNS já não pode contar. Cerca de 43% pretendem 
dedicar-se apenas à prática no sector Público, 9% pre-
tendem dedicar-se apenas à prática no sector Privado 
e 34% pretendem dedicar-se a ambos os sectores de 
atividade. Contudo, há ainda 10% que se encontram in-
decisos sobre o seu futuro.
O que poderá o SNS fazer para atrair estes futuros mé-
dicos e reter ou atrair novamente os especialistas já exis-
tentes? As mais de 6 mil sugestões dadas por mais de 
90% dos inquiridos e que se podem agrupar em mais de 
30 segmentos de melhoria, mostram a importância que 
o tema tem para estes profissionais de saúde. 
E se não é surpresa para ninguém que a remuneração 

base seja a principal melhoria a ser implementada, tendo 
sido apontada por quase 2/3 dos inquiridos, o reforço de 
equipas e melhor gestão dos recursos humanos (49%), a 
progressão na carreira (26%), a melhoria das instalações 
e dos equipamentos médicos (21%), a flexibilidade na 
gestão dos horários (17%), a redução na carga horária/
não obrigatoriedade de fazer SU (14%), o aumento do 
tempo de consulta/adequação do número de utentes 
por médico (14%), a gestão (13%), as compensações (fi-
nanceiras e extra financeiras) de acordo com a avaliação/
objetivos e a reestruturação do SNS e política da saúde 
(12%) compõem o top 10 de sugestões mais referidas. Ã

Figura 3: Mudança nos próximos 12 meses Figura 4: Wordcloud - sugestões para o sector Público
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A s primeiras linhas introdutórias deste livro que 
nos propomos a organizar, para dar a conhecer 
a importância da diplomacia e da saúde global, 

foram escritas entre a bonita cidade de Guimarães, berço 
de Portugal, e a luminosa Luanda, capital deste grande 
país que é Angola. É até nossa convicção de que esta bu-
liçosa cidade ainda povoa o imaginário de muitas famílias 
portuguesas, tão importante é o seu passado histórico 
como forte é a fraternidade que nos une e que está plas-
mada numa vasta comunidade ligada, entre tantas outras 
coisas, por uma língua comum que comemoramos a cada 
quinto dia do mês de maio de cada ano. 
A partir dos dois hemisférios vamos lendo e ouvindo 
com a maior atenção as notícias que nos chegam sobre a 
epidemia vinda há um ano do Oriente e que rapidamente 
ganhou dimensão universal, semeando estragos irrepará-
veis por onde passou, de acordo com as medidas que 
cada país e governo souberam ou puderam enfrentar. 

DIPLOMACIA E SAÚDE GLOBALDIPLOMACIA E SAÚDE GLOBAL

Delfim Rodrigues 
Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares

Francisco Pavão 
Ordem dos Médicos

Nestes tempos de enorme incerteza e preocupantes 
consequências económicas e sociais, os Estados passaram 
a colocar a saúde como tema central da sua política ex-
terna, pelo que a dimensão da saúde global ganhou um 
novo protagonismo e relevância, dada a necessidade de 
uma abordagem estratégica interdependente e de uma 
resposta política por parte dos países, organizações in-
ternacionais, agentes privados e muitos outros atores em 
face das questões internacionais da saúde. 
Foi na cidade da Praia, capital deste belo país multi-insular 
chamado Cabo-Verde, no início do ano de 2018, que nos 
encontrámos com tantos colegas nossos, também eles 
participantes nos trabalhos do congresso da Ordem dos 
Médicos cabo-verdianos e da Assembleia Geral da Co-
munidade Médica de Língua Portuguesa (CMLP). Desde 
então, temos trocado muitas impressões e ideias e reali-
zado encontros ou trabalhos no âmbito da saúde global e 
da diplomacia da saúde. 
De facto, além do gosto e da motivação pessoal que 
partilhamos, cruzámos também funções nas diferentes 
associações profissionais que representamos, em que 
ambas têm como missão o reforço e o desenvolvimento 
dos sistemas de saúde. Atualmente, é fundamental que 
o aprofundamento dos seus recursos, das suas compe-
tências e das suas oportunidades considere importante a 
saúde global e as relações entre os seus diversos interes-
sados e participantes. 
O Governo de Portugal, no mesmo ano, por proposta 
do Ministério da Saúde, decidiu criar o Alto Comissariado 
para a Saúde Global. Foi uma excelente decisão confiada 
ao Doutor José Martins Nunes, médico e experiente di-
plomata da área da saúde, responsável pela integração do 
Centro Hospitalar Universitário de Coimbra na M8Allian-
ce e por representar Portugal nos mais importantes 
fóruns internacionais da saúde. Este alto comissariado, 
além da implementação estratégica da cooperação em 
saúde, da identificação dos desafios e das oportunidades 
no âmbito da saúde internacional, teria ainda o papel fun-

damental de preparar o país para eventos emergentes 
em saúde pública. Todavia, na sequência das alterações 
políticas do sector, não lhe foram atribuídos o valor e a 
importância que lhe eram devidos e necessários, tendo 
Portugal ficado esvaziado e mais uma vez longe dos seus 
parceiros europeus. 
As atuais circunstâncias sanitárias em que vivemos des-
de 11 de março de 2020, data em que foi declarada a 
pandemia por SARs-CoV-2 pela Organização Mundial 
de Saúde, permitem-nos retirar muitas e importantes ila-
ções, no espaço interno e externo, sendo que neste ce-
nário deve Portugal, aproveitando o seu posicionamento 
geoestratégico e geopolítico, criar uma agenda conjunta 
de diplomacia e de saúde. Este pretende ser o nosso real 
objetivo e grande contributo com a edição da publicação 
“Diplomacia e Saúde Global”, no qual reunimos distintos 
diplomatas, reputados especialistas, políticos experientes 
e administradores hospitalares, mas sobretudo sugestões 
e reflexões que nos ajudarão a pensar e a delinear estra-
tégias para o futuro próximo. 
As “Reflexões Pós-pandemia” introdutórias deste livro 
visam a (1) globalização e governação mundial, a (2) no-
va época da saúde global e (3) os direitos humanos, paz 
e desenvolvimento, ficaram a cargo de três membros 
que, com os coordenadores, constituem o Gabinete de 
Diplomacia da Saúde da Ordem dos Médicos, criado em 
2019. A análise prossegue com a abordagem aos temas 
emergentes em saúde, sob a intervenção e explicação 
de académicos e políticos sobre os “Desafios Globais 
em Saúde”. Como bem se compreende, a diplomacia 
tem, neste livro, um justificado protagonismo, com o 
contributo dos senhores embaixadores Ana Gomes, 
António Almeida Sampaio e Rui Macieira, a nosso ver 
essenciais para que se possa perceber a articulação entre 
a diplomacia e a saúde. A “Rede Lusófona, Cooperação 
e Diplomacia Científica” são também escrutinadas e al-
vo de profunda reflexão com distintos contributos do 
Camões IP, da Comunidade de Países de Língua Portu-
guesa (CPLP), do Instituto Higiene e Medicina Tropical 
(IHMT), da Cruz Vermelha Portuguesa e da Plataforma 
das ONG. Também quisemos evidenciar o importante 
papel da formação no contexto dos profissionais da saú-
de, mas também de outras áreas académicas e científicas, 
pois só com esta possibilidade e projetos conjuntos nos 
poderemos diferenciar internacionalmente. 
O Instituto Diplomático tem sido instrumental para a 
promoção e divulgação da importância da saúde global 
e também para a projeção da diplomacia da saúde. As 
participações, intervenções e atenção demonstradas pelo 
Senhor Embaixador José Freitas Ferraz tem sido por nós 
muito apreciada, merecendo destaque dado o seu enor-
me contributo. 
Cabe aqui também uma merecida referência à Coope-

rativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário e à 
Escola Nacional de Saúde Pública, cuja dimensão e expe-
riência na área da formação em saúde muito contribuí-
ram para este nosso trabalho. 
Em bom rigor, deve-se à Ordem dos Médicos e à Asso-
ciação Portuguesa de Administradores Hospitalares não 
apenas o seu enorme contributo, mas também um parti-
cular incentivo para que este debate se concretize com a 
consequente partilha de ideias e saberes obtidos ao longo 
dos últimos anos. Não seríamos justos se aqui não ficasse 
registado os apoios à participação no Fórum Diplomacia 
da Saúde (Porto, 2018, e Lisboa, 2019), à formação dos 
novos adidos diplomáticos do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, à organização da conferência sobre o im-
pacto na diplomacia, economia e saúde da Covid-19, mas 
também à promoção do ciclo de palestras da saúde glo-
bal e diplomacia da saúde com o IHMT e à reflexão so-
bre o pós-pandemia e a diplomacia das vacinas, que são 
exemplos bastantes do interesse e do trabalho realizado 
para a dinâmica deste tema. 
Dada a forma empenhada, a permanente disponibilida-
de e as valiosas sugestões que o senhor Bastonário da 
Ordem dos Médicos, o Doutor Miguel Guimarães, e o 
Presidente da Associação Portuguesa de Administradores 
Hospitalares, o Doutor Alexandre Lourenço, nos fizeram 
chegar, aqui ficam os nossos sinceros agradecimentos e 
o testemunho da muita estima e elevada consideração. 
Por fim, o nosso profundo agradecimento ao Professor 
Augusto Santos Silva, atual Presidente da Assembleia da 
República, à data da paginação desta obra como Ministro 
de Estado e dos Negócios Estrangeiros, pela sua pronta e 
importante colaboração no gentil prefácio desta obra. Ãá Capa do livro "Diplomacia e Saúde Global"

á Vários exemplares do livro "Diplomacia e Saúde Global" 
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DELFIM RODRIGUES

Administrador Hospitalar há 48 anos, Delfim Rodrigues é Sócio de Mérito da APAH, 
Presidente do Conselho Fiscal e Disciplina da atual Direção da APAH e atualmente coordena 
o Programa Nacional de Implementação das Unidades de Hospitalização Domiciliária nos 
hospitais do SNS. Distinguido com diversos prémios e distinções, fala da profissão com paixão 
e conhecimento de causa. Considera que o princípio da proximidade é fundamental na gestão, 
que deve basear-se numa missão bem definida e em lideranças fortes e consensuais. 

SÓCIO DE MÉRITO DA APAH

O setor da saúde é reconhecido por um cons-
tante dinamismo latente, seja pela introdução 
de inovação clínica, pela imprevisibilidade do 

setor ou pelas suas condições particulares para adoção 
de modelos organizacionais distintos para responder às  
necessidades da procura. Muitas vezes esse dinamismo 
não passa do estado de latência e de um plano mais con- 
cetual. Como vê esta necessidade quase intrínseca de 
constante mudança no setor com a coexistência histó- 
rica de estruturas centrais de decisão do tipo comando 
e controlo? Não podem elas ser cerceadoras da ado-
ção efetiva de inovação e indutoras de falta de eficiên-
cia e falta de eficácia?
De facto, o setor da saúde é reconhecido por um cons-
tante dinamismo ao nível da inovação clínica, ou seja, pe- 
la sua imprevisibilidade. Agora, temos de olhar para a saú- 
de como uma atividade do social, uma atividade econó-
mica no verdadeiro sentido da palavra. A economia trata 
do social e as finanças tratam do resto.
O que observamos nos vários setores da indústria - e a 
saúde é um serviço - são exatamente estas característi-
cas (inovação, imprevisibilidade e constante melhoria de 
qualidade e segurança, que é isso que o cliente exige). 
Naturalmente a isto correspondem modelos organiza-
cionais que têm de se adaptar às novas formas de presta-
ção de serviços, mas isso é assim em todas as atividades.
Existe uma necessidade intrínseca, de uma constante mu- 
dança, porque se a saúde não muda ou inova, morre. De- 
pois há a questão essencial da relação com os serviços 
centrais, que nunca é fácil, já que deveria ser uma relação 
funcional mas acaba por ser orgânica. E as organizações 
por si já são orgânicas e têm dificuldade em relacionar-se 
organicamente com outras organizações que, por sua 
vez, também têm os seus órgãos.
Portanto, a forma mais natural das organizações se rela- 
cionarem, seja entre si ou com os serviços centrais, é por 
intermédio das funções que desempenham. E se os ser-
viços centrais entenderem, nomeadamente as entidades 
reguladoras, que têm uma função exclusivamente técni-
co-normativa, de dar enquadramento técnico ao que é 
o estado da arte, de como devem ser os níveis de de- 
sempenho, as discussões da qualidade e da segurança e,  

depois, o aspeto normativo (a responsabilidade das orga- 
nizações e dos seus agentes), naturalmente que as rela-
ções seriam muito mais ágeis, mas isso, como tudo, de-
pende das lideranças.
Tenho conhecido ao longo dos anos, e já lá vão 48, um 
bom relacionamento de serviços centrais com os servi-
ços prestadores, sejam hospitais, centros de saúde ou ou- 
tras entidades, onde essas relações por vezes não são tão  
ágeis, porque se tornam “com alguma facilidade” em re-
lações de hierarquia, de tutela.
É um erro quando os hospitais falam “a minha tutela”, eles 
não a têm, porque se a tivessem, do ponto de vista ju- 
rídico, os seus atos seriam imputados ao “tutelante”. Os 
atos exercidos no hospital, seja por competência pró-
pria ou delegada, são imputados diretamente ao hospital. 
Portanto, há que acabar com esse termo, porque ele não 
existe. Se este tipo de relação, mais que orgânica, funcio-
nal, não for observada, é que esta “des-sintonia” pode ser 
indutora da falta de eficácia, eficiência e efetividade.

Relativamente à descentralização da governação do se- 
tor: tendo em conta que exerceu funções ao nível 
central, mas também ao nível local, que equilíbrio de-
vemos encontrar entre os dois níveis? A gestão des-
centralizada é melhor para o cidadão, no sentido em 
que é mais próxima?
Por definição, a gestão é um exercício de governação 
descentralizado, mas não descentrado, porque as preo-
cupações estão no centro. O princípio da proximidade é 
indutor, aqui sim, de eficiência, eficácia e de efetividade, 
naturalmente desde que exista uma missão bem defini-
da, que seja suficientemente forte, relativamente consen-
sual, para poder despertar também lideranças fortes, que 
possam criar as estruturas e libertar os recursos. Este é 
o exercício da descentralização que leva à proximidade 
entre as administrações e os administrados, o que é váli-
do tanto no exercício da administração hospitalar, como 
da administração pública do território.
Cada entidade deve percecionar de uma forma clara qual 
a sua missão: os serviços centrais têm fundamentalmente 
duas funções, uma técnica e outra normativa, enquanto 
que os serviços descentralizados têm funções executivas. }  

”
“ DESCENTRALIZAÇÃO INDUZ DESCENTRALIZAÇÃO INDUZ 

PROXIMIDADE E EFICIÊNCIA PROXIMIDADE E EFICIÊNCIA 
NA GESTÃO HOSPITALARNA GESTÃO HOSPITALAR
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”
SE ORGANIZO UM SERVIÇO DE SAÚDE, SE ORGANIZO UM SERVIÇO DE SAÚDE, 

TENHO DE DAR ACESSO ÀS PESSOAS, TENHO DE DAR ACESSO ÀS PESSOAS, 

MAS COM QUALIDADE E SEGURANÇA  MAS COM QUALIDADE E SEGURANÇA  

“

Portanto, dentro do enquadramento técnico-normativo, de-
ve ser claro, pelos serviços centrais, que a gestão descen-
tralizada dos serviços tem a função de execução. Tomar 
decisões, executar e controlar a execução da sua decisão.

HOSPITAIS COM AUTONOMIA
Considera que o novo estatuto do SNS, em particular  
a criação de uma Direção Executiva para o SNS, se 
apresenta como uma ferramenta efetivamente inova- 
dora para o SNS e com potencial de promover as mu-
danças necessárias tendentes à sua sustentabilidade, ou  
não passa de uma reafectação e redistribuição de pa-

péis anteriormente atribuídos a outras entidades, de-
signadamente ACSS, ARS e SPMS? 
A criação de um órgão novo não é reveladora de nada, 
a primeira revelação é o seu conteúdo funcional. Quan-
do criamos uma nova estrutura, devemos preocupar-nos 
em que essa estrutura tenha um conteúdo funcional e 
executivo que outras entidades não têm, mas que even-
tualmente no limite também possa aglutinar funções que 
outras entidades já executam ou só planeiam, ou só dão 
orientação técnica ou só dão orientação normativa, em 
termos de complementaridade.
Porque se abarca funções de outras entidades - e não 
estou a falar em órgãos - de alguma forma, ainda que 
implicitamente, considera que as outras entidades são es-
púrias e não geram valor em relação ao sistema de saúde.
O grande desafio da direção executiva, sobretudo do di- 
retor executivo, mais do que ser um diretor-geral, é ser 
um CEO (Chief Executive Oficer), que tem a função de pla- 
near, ou seja, medir o impacto que têm no futuro as deci- 
sões tomadas hoje. Depois, o CEO tem de organizar aqui- 
lo que planeou e, por fim, decidir, executar as decisões e  
controlar o impacto que as mesmas têm em relação ao 
sistema ou subsistemas em relação aos quais estão a atuar. 
Nesse sentido, pode ser uma mais-valia em gerar valor 
para o sistema, podendo criar uma diferença significativa 
no sistema sobre o qual está a atuar e congregar/aglutinar 
funções novas, que agora estão bastante atomizadas.

Como vê o papel das Finanças em todo este processo? 
Objetivamente, continua a ser o Ministério das Finan-
ças a autorizar e viabilizar os Planos de Atividade e Or-
çamento dos prestadores de Saúde do SNS.
A questão é saber o que queremos. Atualmente temos 
um modelo de governação macro dos hospitais com 
dois acionistas, o Ministério das Finanças e o Ministério da  
Saúde, cada qual com 50% do capital, mas quando se tra-
ta de fazer o apport de capital é o Ministério das Finanças 
que o realiza.
Do meu ponto de vista não tem de haver mais flexibi-
lidade, tem é de haver, sim, uma alteração deste mode-
lo, no sentido de existir uma maior autonomia para os 
Hospitais, uma mudança do modelo de governação dos 
mesmos, onde a direção executiva pode ter uma missão 
e liderança muito forte.
Em termos orgânicos, porque é que os Hospitais não po- 
diam transformar-se em Fundações ou até mesmo em 
entidades privadas de solidariedade social? 

O objeto social da prestação privada, da prestação so-
cial é diferente da dos prestadores públicos. Qual a sua  
opinião acerca da prossecução de fins sociais públicos, 
constitucionalmente garantidos, levada a cabo por or-
ganizações com objetos sociais diversos? Acha que tal 

condiciona a efetividade, eficiência e qualidade dos cui-
dados prestados?
Sabemos que todos os recursos que podemos mobilizar 
para o fabrico de um bem, mas particularmente para a 
prestação de um serviço, por definição são escassos. A 
nossa visão em relação aos recursos não deve ser a de 
que são muitos ou poucos, mas sim o que deve ser a 
sua gestão.
A questão da gestão de recursos, do meu ponto de vista, 
coloca-se com mais acuidade na prestação de um servi-
ço do que na fabricação de um bem ou de um produto. 
Como as necessidades em Saúde crescem de uma forma 
exponencial, não só por novas necessidades de saúde da 
população, como os recursos são escassos, todos os que 
existem, num determinado país, na minha perspetiva, de-
vem ser alinhados em direção ao mesmo fim.
Então, se tenho um setor público a prestar serviços de 
saúde, tenho um setor social e um privado, é uma oferta 
que realizo do ponto de vista da economia das coisas, 
mas em relação à mesma procura. Como a oferta de um 
só setor é escassa, aconselha a inteligência e a economia 
das decisões, que se possam agregar - não complemen-
tar, porque isso é ideológico - mas sim conjugar na base 
da livre procura do utente.
Por conseguinte, quando os recursos são escassos, só há 
uma solução para poder consolidar uma boa oferta do 
serviço, que é a conjugação de toda a capacidade instala-

da disponível no País. O modelo mais correto é separar 
de uma vez por todas as funções pagamento, prestação 
e avaliação. Passa fundamentalmente por distinguir de 
uma forma clara quem paga e quem presta. Os hospitais 
podem e devem continuar a ser públicos. Agora, têm 
de ser entidades independentes, para poderem negociar 
o serviço com o estado que os vai pagar - que somos 
todos nós.

Sendo responsável pelo Programa Nacional de Imple-
mentação das Unidades de Hospitalização Domiciliária 
nos hospitais do SNS, qual o balanço que faz destes 
cinco anos e como vê o futuro da Hospitalização Do-
miciliária em Portugal nos próximos anos?
Os sistemas ou organizações/instituições de saúde orien-
tam-se em torno de três eixos (acesso, qualidade/seguran-
ça e equidade de pagamento). Portanto, se organizo um  
serviço de saúde, tenho de dar acesso às pessoas, mas 
com qualidade e segurança, o qual tem de ser realizado 
com equidade e comportabilidade económica e social, 
no fundo, tem de haver alguém que pague isso.
É fácil, a qualquer um de nós, oferecer dois destes ei-
xos em conjunto, mas é muito difícil oferecer os três ao  
mesmo tempo. Quero dizer que não há problema ne-
nhum em oferecer acesso ilimitado, com qualidade e 
segurança, mas vou comprometer a parte financeira, ou 
então se quiser conter a parte financeira, posso fazê-lo } 
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com acesso ilimitado, mas vou comprometer a qualidade 
e segurança. Se não quiser comprometer a parte finan-
ceira, nem a qualidade e segurança, vou comprometer o 
acesso e é por isso que temos as atuais listas de espera. 
Assim, é extremamente difícil oferecer os três eixos em 
conjunto - até há quem chame a isto o triângulo de ferro.
O Programa de Hospitalização Domiciliária é a única li-
nha de prestação de serviço que consegue conjugar estes 
três eixos. Aumentámos o acesso, estamos a tratar mais 
doentes, fazemo-lo com maior qualidade e segurança, 
por reporte à situação em que esses doentes fossem 
tratados no hospital e com mais qualidade e segurança 
na base de uma grelha de critérios que avaliamos men-
salmente, nomeadamente as taxas de mortalidade, que 
são cerca de quatro vezes menores das ocorridas nos 
hospitais para as mesmas situações clínicas.
O mesmo ocorre com as taxas de reinternamento - aos 
30 dias os hospitais reinternam tendencialmente 10% dos  
doentes, enquanto nós reinternamos cinco vezes menos 
(2%). Os hospitais deveriam ter todos os anos inquéritos 
de satisfação, publicados pelos mesmos, mas não tenho 
conhecimento de que tal suceda. Nós promovemos in-
quéritos de satisfação mensais regulares, pelo que temos 
uma taxa de satisfação dentro de uma variação de 95% 
até 100%.
O balanço salda-se por mais acesso, mais qualidade e se-
gurança e menos dinheiro gasto aos contribuintes, parâ-
metros realizados com uma taxa de eficiência de 48,7% 
no final do ano passado e no âmbito da hospitalização 
domiciliária.
O SNS interna cerca de um milhão de doentes nos hos-
pitais por ano, dos quais 65 a 70% são índice de severi- 
dade 1 e 2, o que na generalidade significa que são candi- 
datos a serem internados em casa. A BDMH é uma base 
de dados de morbilidade hospitalar, assente na previsibi-
lidade, capaz de prever, sendo por isso um ótimo instru-
mento de planeamento.

Diria que, se internamos um milhão de doentes, suposta-
mente 600 a 700 mil doentes, a longo prazo, podem ser 
internados em casa, com custos atuais na ordem dos 750 
a 800 milhões de euros, eficiência esta que os hospitais 
poderiam utilizar em investimentos.
Portanto, o futuro estratégico é este: tratar cada vez mais 
os doentes em casa, o que diminui a taxa de mortalida-
de, aumenta o grau de satisfação, diminui taxas de rein-
ternamento e aumenta a eficiência hospitalar, destinando 
os hospitais apenas para as situações que estão vocacio-
nados (doença aguda, fundamentalmente dos índices de 
severidade 3 e 4).
Depois temos outra questão, que também estamos a 
considerar em termos estratégicos, para além da medici-
na de adultos e pediátrica, queremos alargar para a área 
oncológica, nomeadamente a prestação domiciliária em 
cuidados paliativos e para a domiciliação de cuidados na 
área oncológica, por exemplo, quimioterapia, imunote-
rapia e hormonoterapia. É para aí que temos de evoluir, 
como também para a domiciliação da fisioterapia, isto 
também com um grande contributo da crescente digi-
talização dos hospitais e dos outros serviços de saúde. 
Por exemplo, já se faz muito a telereabilitação, em que 
um fisioterapeuta está a orientar sete ou oito doentes 
em casa, com recurso a sistemas de inteligência artificial.

VALORIZAR O ADMINISTRADOR 
HOSPITALAR
No que se refere à formação do Administrador Hospi- 
talar, quais as áreas que considera mais críticas/funda- 
mentais apostar? Acredita que o papel do administra-
dor hospitalar se vai alterar nos próximos anos? O Ad- 
ministrador Hospitalar deve ter uma formação muito ge- 
neralista para poder migrar de competência em compe- 
tência. Implica uma formação generalista, em que as com- 
petências se vão desenvolvendo à medida que o admi-
nistrador vai integrando atividades dentro dessa compe-
tência ou que os hospitais vão requerendo o exercício 
dessas competências.
No início, os Administradores Hospitalares trabalhavam 
quase exclusivamente na área administrativa e financeira, 
eram confrontados com despesas urgentes e inadiáveis, 
todas com uma característica: já tinham sido realizadas. 
Daí que as primeiras competências em termos de forma- 
ção que se começaram a desenvolver foram na área fi- 
nanceira, nomeadamente, organização dos serviços finan- 
ceiros, conhecimento económico e financeiro. Depois, a  
preocupação evoluiu muito dentro da área dos recursos,  
que se baseava muito na gestão administrativa e não pro- 
priamente uma gestão de pessoas.
A grande função do Administrador aqui é ser um autên- 
tico catalisador e formador de equipas de trabalho, ir di- 
minuindo a interface entre as pessoas, tentar construir 

unidades de trabalho no respeito da diversidade de cada 
um. E evoluiu-se nesse sentido.
Mas também se começou a compreender que os hospi-
tais, tal como as empresas, dependem muito do seu go- 
od willing, como tal a afirmação de uma imagem de mar- 
keting de cada unidade hospitalar é fundamental para a 
sua valorização, mas também para reforçar a confiança 
junto de cada cidadão e da comunidade em geral. Logo, 
o Administrador Hospitalar deve ter também, dentro do 
conhecimento geral, uma forte noção técnica de marke-
ting, saber como promover a unidade hospitalar.
Vivemos uma época de grande aceleração e desenvolvi-
mento tecnológico, onde sobressai a questão da digita- 
lização, logo os Administradores devem estar cada vez 
mais preparados para digitalizar os seus hospitais ou uni-
dades de saúde e estarem abertos às novas profissões 
que vão existindo nesta matéria.
Ora bem, não têm de ser técnicos destas questões, mas  
devem ter apetência para abordar cada uma destas áreas,  
serem inspiradores e despertarem lideranças em cada um  
destes setores, o que só acontece se tiverem uma visão lú-
cida e esclarecida, para acompanhar os tempos vindouros.

A APAH tem tido um papel ativo na sociedade. Como 
vê o trabalho da Associação? Quais as sugestões que 
gostaria de deixar à atual direção para melhor repre-
sentar os seus associados? 
O trabalho da Associação tem sido exemplar, de excelên-
cia na consolidação da profissão, do reconhecimento pú-
blico, não apenas em termos sociais e globais, mas também 
de reconhecimento pelos outros profissionais e de serem 
imprescindíveis. Daí o maior reconhecimento dentro das 
instituições que atualmente os Administradores têm.
E isto fica a dever-se muito à estratégia de inteligência posta 
em prática pelas últimas direções da Associação. Ainda que 
não se fale, a Associação tem sabido introduzir a “coope-
tição”, ou seja, uma competição em cooperação, porque 
tem sabido realizar uma ponte entre as diversas profissões.
Como sugestões, entendo que se deve prosseguir nesta via 
de gerar valor para os associados, mas também para outras 
profissões, em termos de formação e desenvolvimento, ten-
do em conta que a nossa vida profissional é uma dedicação, 
e um empenho permanente e eterno, em torno do desen-
volvimento e da formação profissional.
Claro que isso é responsabilidade de cada um, mas acima 
de tudo também é responsabilidade da Associação reali- 
zar esta congregação dos associados, para os tornar mais 
aptos, competentes e reconhecidos. Quantas mais com-
petências os Administradores Hospitalares tiverem a es-
te nível, mais fácil será conseguirem consagrar a carreira 
que desejam.

Em 1988 foi reconhecido nos Estados Unidos, pelo Pre- 

sidente Ronald Reagan; em abril de 2015, recebeu a me- 
dalha de ouro, pelo Ministro da Saúde da altura, por ser- 
viços distintos prestados à saúde; foi homenageado tam-
bém nesse ano, como profissional do ano, pelo Rotary 
Club e mais recentemente foi distinguido com o “Pré- 
mio Personalidade do Ano Saúde Sustentável”, no âm-
bito da iniciativa Prémio Saúde Sustentável. 
O que significam para si estas distinções, nomeadamente 
a mais recente? Alguma delas teve um significado maior 
ou particular?
Todas as distinções tiveram significado, mas acima de tu-
do o que tem mais importância é ter trabalhado, ao lon-
go destes anos, com milhares de profissionais de saúde e 
de me ter habituado a reconhecer a elevada dedicação e 
competência técnica que eles têm.

Qual o conselho que deixa aos jovens Administradores 
Hospitalares que agora iniciam o seu percurso? 
Deixaria aqui cinco direções. Em primeiro lugar, temos 
de olhar para a frente, para saber se estamos na direção 
certa; em segundo, temos de olhar para trás, de forma 
a consolidar os valores e as referências que nos fazem 
andar para a frente; em terceiro, temos de olhar para os 
lados, para ver quem é que está connosco; em quarto, 
temos de olhar para baixo, para termos a certeza que es-
tamos a fazer o percurso à nossa conta, da nossa equipa, 
e não à custa de outras pessoas, nem a pisar ninguém; 
finalmente, temos de olhar para dentro, para ver aquilo 
que efetivamente somos, até onde queremos ir e se te-
mos condições éticas para o fazer. Ã
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Porquê um crente praticante? Conhecem aquelas 
pessoas que são crentes mas não praticam? Mas 
o que é que isto tem a ver com a saúde ou com 

a administração hospitalar?
Perguntem as razões aos mais de 40% dos cidadãos 
que têm seguro de saúde ou àqueles que, por maior 
ou menor dificuldade, acabaram por aderir a um seguro 
privado. Perguntem a um profissional de saúde quando 
foi a última vez que foi a uma consulta ou tratamento 
a uma unidade de saúde pública? Ou, mais importante, 
se seguiu os procedimentos que os não-profissionais-
-de-saúde seguem, sem ligar a um colega ou um amigo?
Imaginem uma pessoa que há cerca de década e meia 
foi diagnosticada com uma doença crónica e, desde en-
tão, tem vindo a ser tratada e seguida pelo SNS. Diria 
bem tratada e mais ou menos bem seguida pelo SNS.
Só podemos perceber a dor quando passamos por ela. 
Permitam-me apresentar dois exemplos: um primeiro 
sobre a medicação em proximidade e outro sobre a 
continuidade de cuidados.
Desde o diagnóstico que essa pessoa imaginária tem 
consultas e exames regulares de seguimento, desloca-
ção ao hospital mensal, bimestral ou trimestralmente 
para ir buscar medicação hospitalar. Para a medicação, 
o ritual era, por exemplo, ir ao serviço de neurologia 
buscar umas receitas em papel, levar as receitas em pa-
pel à farmácia hospitalar, levantar a medicação e levá-la 
para casa em tempo útil porque necessitava de manter 
a cadeia de frio. Nota importante: esta pessoa imaginá-
ria tinha veículo próprio, conduzia, era um profissional 
com alguma flexibilidade de horários que lhe permitia 
deslocar-se ao hospital dentro dos horários definidos 
e, residia a menos de uma hora do hospital. Muitos 
dos crentes praticantes não têm isso. Imaginem que 

Paulo Gonçalves  
Vice-Presidente | Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla 

Presidente Executivo de Empatia | RD-Portugal, União das Associações  
de Doenças Raras de Portugal

SOU UM SOU UM ""CRENTE PRATICANTE DO CRENTE PRATICANTE DO 
SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDESERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE""

GH VOZ DO CIDADÃOVOZ DO CIDADÃO

esta pessoa executa esta rotina durante uma dezena 
de anos, por vezes questionando o procedimento, ao 
que a resposta era “é assim porque sim”. Em 2019, 
este utente imaginário, já na qualidade de dirigente da 
Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM), 
associação de apoio a doentes com Esclerose Múltipla, 
volta a questionar o procedimento porque se depara 
com muitos concidadãos com dificuldades motoras, 
pouca disponibilidade financeira ou profissional para se 
deslocar ao hospital, nos dias e horas definidos pelos 
serviços e cumprindo as regras dos serviços. Porquê? 
Porque sim, porque assim era muito mais eficiente… 
para os serviços. No verão de 2019, inicia uma cruzada. 
Vai a cinco hospitais da grande Lisboa fazer perguntas e 
recolher as razões porque não era possível mudar. Foi 
sempre recebido com cordialidade, mas a informação 
era muito pouco sustentada em evidências. Vai depois 
a Coimbra com dados que haviam sido apresentados 
publicamente sobre dispensa ao domicílio e estas fo-
ram amavelmente confirmadas. Mas não era para todo 
o universo dos utentes. Segue-se então o Hospital de 
São João, no Porto e, para além das perguntas apresen-
ta alguma da evidência que havia recolhido. É, então, 
“presenteado” com um projeto que estava mesmo 
para iniciar. Era fim de setembro de 2019 e é contacta-
do para o lançamento do projeto FARMA2CARE, em 
Braga, a 1 de dezembro de 2019. Faz, só nesse dia, a 
viagem de Lisboa a Braga e regresso, 700km a expensas 
próprias, porque acredita que se estaria a fazer história.
Num outro ângulo, imaginem que esta pessoa teve ne-
cessidade de mudar de hospital de seguimento para 
um outro hospital, também público. Faz o que qual-
quer cidadão tem direito de fazer e solicita a portabili-
dade dos dados de um hospital para o outro. Porquê? 
Porque os dados pessoais não estavam disponíveis na 
nova unidade de saúde que iria dar continuidade aos 
cuidados. Imaginem que esta pessoa, profissionalmente 
tem formação e prática sobre o Regulamento Geral de 
Proteção de Dados. E percebe que não foram seguidas 
as regras obrigatórias. Mas o mais importante para esta 
reflexão é sobre o porquê que sendo ele o dono dos 
dados pessoais, quando estes estão em sistemas de in-
formação de um hospital público, não era imediata a 
transição da informação para o novo hospital público. 
A (meia) resposta estava nos sistemas de informação 

que, ao contrário do que possamos pensar não são os 
mesmos. Ou seja, num paralelismo simplista, nas finan-
ças a informação sobre o nosso IRS está disponível nas 
várias repartições de finanças pelo país, porque é im-
portante continuar a cobrar impostos. No que toca à 
saúde já não é assim? A resposta é “nempre”. No caso 
dos cuidados primários é “sim” no caso dos hospitais 
“nem sempre”. A outra meia resposta está na autono-
mia hospitalar e na liberdade que os hospitais têm em 
escolher os seus fornecedores, incluindo os dos siste-
mas de informação. E já agora, quando desenhavam os 
cadernos de encargos não lhes colocavam a obrigação 
desta interoperabilidade, isto é, a obrigatoriedade de 
os dados serem transferíveis ou acessíveis por outra 
instituição, com o respetivo consentimento. Ou seja, 
cumprir a Lei. 
Porque trago estes dois exemplos? Porque se tivés-
semos iniciado este caminho de preocupação com a 
interoperabilidade há 10 anos atrás e centrássemos os 
cuidados no cidadão em vez de os centrar nos serviços, 
hoje, que se fala em European Health Data Space (Es-
paço Europeu de Dados de Saúde), estaríamos muito 
melhor preparados para integrar esse espaço com to-
das as vantagens, para os hospitais, para o país e, espe-
cialmente, para os cidadãos. Senão vejamos:
• Em relação à medicação em proximidade: obrigar-
mos as famílias a deslocações de muitos kms1, perdas 
de dias de trabalho2, perda de dias de férias, interrup-
ção de tratamentos, contacto com ambientes de risco 
como são as salas de espera e os hospitais, a ter uma 
pegada carbónica muito superior porque era mais efi-
ciente3? É que, ainda por cima, não é nem mais eficiente 
nem mais económico.
•Em relação à partilha dos dados, devidamente con-
trolados: com um trabalho a pensar no cidadão, tería-
mos facilitado a mobilidade às pessoas mas, possibilita-
ríamos ter um registo nacional de dados de saúde (co-
mo o RSE - Registo de Saúde Eletrónico, incluindo os  
dados hospitalares), investir mais em prevenção e me-
nos no tratamento, em atrair investimento de enorme 
valor em estudos e ensaios. Tudo isto, ao longo dos 
anos, poderia ter gerado criação de valor para o país 
que nos leva ao modelo de financiamento hospitalar.
E agora?
Agora. Relativamente à medicação em proximidade, foi 
afirmado pelo Ministro da Saúde no passado dia 27 
de outubro, na conferência anual da Plataforma Saúde 
em Diálogo, que não só esta legislação vai sair como 
é acrescentado o conceito da consulta de farmacêuti-
co, integrado na visão 360º do cidadão, introduzindo a 
possibilidade do acompanhamento por farmacêuticos 
integrados na equipa multidisciplinar, permitindo por 
exemplo a renovação automática da prescrição e a 

reconciliação da terapêutica, essencial a portadores de 
várias patologias e à limpeza da “farmácia lá de casa”.
Agora. Relativamente ao modelo de financiamento hos- 
pitalar, temos um longo caminho a percorrer. 
As Associações de Doentes têm um compromisso pa-
ra com a sociedade de ajudar na definição, acompa-
nhamento e melhoria contínua dos cuidados de saúde 
prestados aos cidadãos, na qualidade de seus represen-
tantes. Se conseguirmos ajudar a repensar o modelo 
de cuidados e o centrarmos no percurso e melhoria da 
qualidade de vida do cidadão, mais que provavelmen-
te estaremos no caminho certo para uma diminuição 
dos orçamentos hospitalares e, quem sabe, no caminho 
de um financiamento baseado no valor em saúde por 
oposição ao financiamento por ato. De novo num pa-
ralelismo simplista, antigamente apanhávamos um táxi 
e pagávamos. Isso era independente da avaliação da 
qualidade do serviço. Hoje, num TVDE temos a opor-
tunidade de avaliar o serviço e isso contribui para a 
melhoria do serviço. Porque não ter métricas de avalia-
ção pelos utentes com influência no financiamento dos 
hospitais que iniciem essa caminhada?
As Associações de Doentes estão a colaborar com a 
APAH no que poderá vir a ser uma norma de conduta 
e boas-práticas e quem sabe conduzir a um selo de 
qualidade, num modelo que inclua a representativida-
de e participação dos utentes nos resultados da gestão 
hospitalar através da melhoria da experiência do uten-
te, melhoria da simplificação de processos e procedi-
mentos e  melhoria do valor em saúde.
Acreditamos na utilização da tecnologia para servir a 
pessoa. Mas a tecnologia por si não chega. É necessário 
alterar hábitos, educar para a mudança, treinar novos 
procedimentos e esculpir uma nova cultura de cida-
dania.
Ao centrarmos a tecnologia nas necessidades do cida-
dão, mostrando as suas vantagens, treinando para a sua 
boa utilização, o cidadão entenderá que é melhor para 
si. Se lhe dermos a possibilidade de contribuir para nos 
explicar como podemos melhorar, ainda mais.
Sou um “crente praticante do SNS” porque acredito 
que nos pertence a todos. É uma divisão da nossa casa. 
Todos, hoje ou um dia, vamos necessitar dele. Ã

1. Relatório preliminar CEFAR aponta para 106 km de média por utente
2. Relatório preliminar CEFAR aponta para 6 a 12 dias por ano
3. Relatório preliminar CEFAR aponta para mais de 363 voltas à terra!
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1.º doente e o tempo médio de aprovação do contrato 
financeiro, além de dar a conhecer os estudos clínicos a 
decorrer em Portugal e disponibilizar informação útil pa-
ra profissionais da área da saúde, promotores e utentes 
(Imagem 1).

Esta plataforma digital tem como objetivo atrair e captar 
mais Ensaios Clínicos para Portugal e nasceu pela certeza 
de que Portugal deve e pode desempenhar um papel 
mais relevante e efetivo na área da Investigação Clínica, 
tendo em conta que:
• Os benefícios da investigação clínica no quadro na-
cional e internacional são, cada vez mais, de crucial im-
portância para a melhoria da prestação de cuidados de 
saúde aos cidadãos1.
• Os ensaios clínicos melhoram o acesso a terapêuticas 
inovadoras para os doentes, contribuem para o desen-
volvimento e melhoria da atividade assistencial, para a 
retenção e desenvolvimento de profissionais de excelên-
cia, geram valor económico e reduzem custos operacio-
nais nas instituições de saúde1.
• Colocar Portugal entre os países mais atrativos pa-
ra a condução de estudos clínicos na União Europeia, 
aumentando o valor criado para os doentes, para o sis-
tema de saúde, para a academia e para a sociedade, 
é a visão assumida por este Governo para a área da 
investigação clínica1. 
• Existe um enorme potencial de crescimento do núme-

GH investigação clínicainvestigação clínica

Portugal tem as condições e competências para se 
tornar uma referência internacional no que res-
peita à investigação clínica. 

O Portal portugalclinicaltrials.com é uma das iniciativas 
que pretende contribuir para atingir esse objetivo, agre-
gando informação, facilitando contactos e mostrando as 
competências dos nossos investigadores e centros de 
investigação clínica.

O Portal portugalclinicaltrials.com nasce sob o mote 
“união por saúde de vanguarda” e pretende assumir-se 
como o maior agregador de informação em Portugal so-
bre Investigação Clínica e Ensaios Clínicos. 

A ambição do Portal, que resultou de uma parceria en-
tre a AICIB (Agência de Investigação Clínica e Inovação 
Biomédica) e a APIFARMA (Associação Portuguesa da 
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Indústria Farmacêutica), com o apoio da IQVIA e da 
WYcreative, é promover o ecossistema científico de 
Portugal no mundo, nomeadamente na área dos en-
saios clínicos, contribuindo para a agilização da prática 
da investigação clínica, interligar os vários intervenien-
tes, manter os doentes informados e assegurar que 
Portugal é um valioso destino para a prática de inves-
tigação clínica.

Este é um Portal pioneiro, uma vez que disponibiliza 
informação detalhada sobre os centros de investigação 
clínica portugueses, agregando, assim, informação do 
ecossistema da investigação clínica em Portugal e per-
mitindo ter acesso a dados fundamentais para a escolha 
dos centros portugueses, nomeadamente, para a realiza-
ção de ensaios clínicos, como sejam a experiência, a taxa 
de recrutamento, o tempo médio de recrutamento do 

Imagem 1: Menú de navegação do Portal portugalclinicaltrials.com

ro de ensaios clínicos em Portugal, quando comparado 
com outros países de dimensão semelhante2.

Com a participação de mais de 550 pessoas, o Portal foi 
tornado público no dia 24 de novembro de 2021, numa 
sessão realizada pela AICIB e APIFARMA no CCB.
Mais de 10.500 utilizadores, de 63 países, já visitaram o 
Portal e as cinco páginas mais procuradas pelos visitantes 
são “Portugal Clinical Trials (home page)”, “Centros de In- 
vestigação Clínica”, “Estudos Clínicos”, “Porque é que os es-
tudos clínicos são importantes” e “Portugal em números”. 
A grande maioria destes visitantes é de nacionalidade 
portuguesa, seguida da norte-americana, indiana, espa-
nhola e holandesa (Gráfico 1). }

Gráfico 1: Top 5 dos utilizadores por país (desde o lançamento 
do portal em novembro de 2021 até 31 de julho de 2022).
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As páginas dos Centros de Investigação Clínica foram 
pesquisadas mais de 11.000 vezes, desde o lançamento 
do Portal até 31 de julho de 2022, o que significa que 
existe um grande interesse por esta informação e tam-
bém um grande potencial de crescimento (Tabela 1). 

SOBRE O PORTAL
• Visite o Portal portugalclinicaltrials.com em: 
 www.portugalclinicaltrials.com/pt

• Dúvidas, sugestões e pedidos de registo de 
novos centros podem ser enviadas para:
 geral@portugalclinicaltrials.com

1. Resolução do Conselho de Ministros n.º 27/2018.
2. PwC. Ensaios clínicos em Portugal. Fevereiro de 2019.

O Portal foi cofinanciado por:

Tabela1: Número acumulado de acessos às páginas web dos centros  
de investigação (desde o lançamento do Portal em novembro  
de 2021 até 31 de julho de 2022)

GH investigação clínicainvestigação clínica

# CENTROS ACESSOS

1 Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 914

2 AIBILI 848

3 Centro Hospitalar Universitário do Porto 690

4 Centro Hospitalar Universitário de São João 587

5 Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central 399

6 Centro Clínico Académico (2CA-Braga) 379

7 CUF Academic Center 377

8 Hospital da Luz Arrábida 355

9 Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 354

10 ULS Matosinhos - Hospital Pedro Hispano 332

11 Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 316

12 Fundação Champalimaud 301

13 Centro Hospitalar de Leiria 279

14 IPO Porto 277

15 Lusíadas Saúde 271

16 Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães 265

17 Unidade Local de Saúde (ULS) - Guarda 264

18 Centro Hospitalar Barreiro-Montijo 249

19 Centro Hospitalar do Baixo Vouga 234

20 Centro Hospitalar Universitário do Algarve 227

21 Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 222

22 ULS do Alto Minho 217

23 Hospital Distrital da Figueira da Foz 212

24 Centro Hospitalar Lisboa Ocidental 209

25 Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca 182

26 Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho 182

27 Centro Hospitalar de Setúbal 178

28 Hospital da Luz Lisboa 174

29 Centro Hospitalar do Oeste, E.P.E. 174

30 Unidade Local de Saúde (ULS) - Nordeste 171

31 IPO Coimbra 161

32 Hospital Beatriz Ângelo 154

33 Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira 143

34 Hospital Garcia de Orta 135

35 IPO Lisboa 119

36 Hospital da Luz Setúbal 108

37 Instituto Português de Reumatologia 106

38 Hospital Distrital de Santarém 104

39 Unidade Local de Saúde (ULS) - Baixo Alentejo 98

40 Hospital do Espírito Santo de Évora 96

TOTAL 11.063

Os centros mais visitados foram o Centro Hospitalar 
Universitário de Coimbra, a AIBILI, o Centro Hospitalar 
Universitário do Porto, o Centro Hospitalar Universitário 
de São João e o Centro Hospitalar Universitário Lisboa 
Central (Gráfico 2).

Sendo o registo e a informação relativa aos centros car-
regada pelos próprios, é fundamental que estes façam o 
seu registo e atualizem a informação relativa ao seu cen-
tro. Esta atualização é essencial para a concretização dos 
objetivos do Portal, nomeadamente para aumentar a 
visibilidade das competências de cada centro, atrair mais 
estudos clínicos e assim melhorar a saúde dos cidadãos. 

Não menos importante, devemos referir que a capacita-
ção dos centros de investigação clínica é considerada um 
passo essencial para promover a investigação clínica em 
Portugal, tornar o país competitivo internacionalmente e 
captar mais ensaios clínicos.

Para além da construção e lançamento do Portal por-
tugalclinicaltrials.com, este projeto envolveu a criação 
de um Guião de Processos Gerais sobre Boas Práti-
cas na Gestão de Estudos Clínicos, que está disponível 
para download.

Para a construção deste Guião foram realizadas entrevis-
tas a dez centros de investigação clínica, foi feito o levan-
tamento de processos em três centros de investigação 
e a pesquisa de boas práticas nacionais e internacionais.

Para os hospitais este Portal é uma mais-valia, porque:
• É uma forma de o hospital se Diferenciar e se dar a 
Conhecer, quer a nível nacional, quer internacional, mos-
trando as competências do seu centro de investigação e 
dos seus profissionais;
• É uma forma de Potenciar parcerias e o benchmarking en-
tre centros, tal como partilhar informação e boas práticas;

Gráfico 2: Top 5 dos centros de investigação mais visitados  
(desde o lançamento do portal em novembro de 2021 
até 31 de julho de 2022).

• É uma forma de Fomentar o contacto entre profis-
sionais, investigadores, centros, doentes e promotores;
• É uma forma de Promover a captação de mais estudos 
e de mais financiamento para o hospital;
• É uma forma de Contribuir para a prestação de me-
lhores cuidados de saúde aos cidadãos.  

A AICIB continuará a trabalhar em proximidade com 
todos os centros para que atualizem continuamente a 
informação relativa ao seu centro e para que todos eles 
integrem este Portal. A AICIB continuará também a tra-
balhar, juntamente com os parceiros do projeto, quer 
para atualizar, desenvolver e melhorar o Portal, quer pa-
ra promover ações que contribuam para a otimização 
do potencial clínico, científico e tecnológico de Portugal. 

O Portal foi e é um trabalho de equipa, de cooperação 
entre os vários stakeholders. Juntos estamos certos de 
que vamos conseguir desenvolver a investigação clínica 
e translacional em Portugal, melhorando a saúde e quali-
dade de vida dos doentes e aumentando o valor criado 
para o doente, para a economia e para a sociedade. Ã 
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Escrevemos este artigo numa altura de esperança 
para o Serviço Nacional de Saúde (SNS). A área 
da saúde tem mergulhado num sem número de 

questões, dúvidas e incertezas em relação à sua susten-
tabilidade, ao papel do Estado na promoção da Saúde, à 
acessibilidade aos serviços de urgência e à melhor forma 
de proporcionar bem-estar à população em geral.
Somos um país às vezes do “tudo ou nada”, que atua 
já no limite e quando as situações já são quase irreversí-
veis. Sabemos todos fazer excelentes diagnósticos, iden-
tificamos os problemas, temos diariamente os comenta-
dores de bancada e os velhos do Restelo afirmando que 
nada mudará, tudo permanecerá igual. Sim, é verdade o 
princípio genérico que tudo permanecerá igual, se vol-
tarmos a fazer tudo da mesma forma. Sim, para termos 
resultados diferentes, temos de alterar a receita, a forma, 
o modelo e executar em conformidade. E as alterações 
custam muito, muito tempo, estudo, análise, resiliência 
e paciência. Mais ainda na Administração Pública, qual 
cruzeiro encalhado e sobrelotado em burocracias inúteis 
e que não são mais que malhas para filtrar incoerências, 
desconfianças e que, na maior parte dos casos, nada fil-
tra. Mas a mudança dos processos também exige caráter, 
confiança, acutilância e objetividade. E os processos alte-
ram-se para obter resultados. Os portugueses pagam-
-nos para esses mesmos resultados, que se refletem num 
melhor serviço de saúde. Se o serviço não melhorar, não 
estarão dispostos para pagar indefinidamente um preço 
pelo SNS que não melhora. 
Esta equipa teve a sorte de ter um problema e o en-
genho de, juntamente com conselhos de administração 
do Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ) e 
mais alguns profissionais de variados serviços do hospital 
(em especial o STIC- Serviço de Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação e o SIE -Serviço de Instalações e 
Equipamentos), executarem um novo processo, assente 
num modelo de negócio inovador.

Historicamente, o processo da lavandaria assistiu a uma 
série de imprecisões, o que levou a uma prestação de 
serviços deficitária. O CHUSJ, na altura apenas Hospital 
São João, possuía uma lavandaria interna concessionada a 
empresa externa, ao qual estava associado um contrato 
de longo prazo, com défices de informação e interpre-
tações dúbias das responsabilidades das partes, quer ao 
nível do consumo energético, quer ao nível da prestação 
de serviços propriamente dita. Com o incremento ex-
traordinário da produção clínica do hospital, as neces-
sidades de roupa e fardamentos foram-se agudizando, 
tornando mais evidentes as insuficiências da prestação 
de serviços e a ausência de mecanismos de controlo efe-
tivo do contrato.
Neste sentido, o CHUSJ lançou, em 2018, concurso pú-
blico internacional para prestação de serviços de lavan-
daria, com instalação de sistema de rastreabilidade têxtil, 
que compreendeu a aquisição de roupa hospitalar, a re-
colha e reposição nos serviços do CHUSJ, a lavagem e 
tratamento de roupa hospitalar e fardamentos, e a aqui-
sição de uma solução de gestão e rastreabilidade têxtil.
Este projeto surgiu pela necessidade de melhorarmos o 
tempo de resposta para reposição de stocks, o nível de 
satisfação do serviço prestado a utentes e profissionais 
(<50%), pelos elevados custos com recursos humanos 
na distribuição de fardamentos, pelo tempo de espera 
para levantamento de fardamentos (crítico em situações 
de pandemia), pelas rutura constante de stocks de roupa 
- efeitos potenciais na produção clínica e no conforto 
do doente, e pelas dificuldades na gestão do contrato 
(controlo de faturação, horários de reposição e recolha 
de roupa e fardamento).
Este sistema avançado de rastreabilidade têxtil recorre à 
tecnologia Radio Frequency Identification - Ultra High Fre-
quency (RFID UHF) e, através da colocação de um dis-
positivo (tag), permite monitorizar em tempo real todo 
o percurso de cada peça de roupa. Neste dispositivo é 

armazenada toda a informação necessária à identificação 
da localização da peça em todo o circuito.
Por via deste sistema, confere-se uma gestão do stock 
eficiente por tipologia, diminuindo significativamente o 
risco de extravio de roupa do hospital, uma vez que as 
saídas do hospital estão equipadas com antenas de leitu-
ra, que alarmam em caso de passagem irregular.
Operacionalmente, os stocks de roupa geral hospitalar 
são definidos no software de gestão, as respetivas repo-
sições são realizadas em regime de contra consumo e as 
quantidades são registadas através dos equipamentos de 
leitura massiva.
No caso dos fardamentos, a disponibilização é efetuada 
nos dispensadores automáticos, configurados em função 
do tipo de perfil do profissional de saúde. Após o uso do 
fardamento os profissionais depositam-no nos coletores 
de leitura massiva, ficando imediatamente disponível o 
levantamento de outro fardamento higienizado.
O Sistema de Rastreabilidade Têxtil permite inúmeras 
vantagens, desde logo: a mitigação de perdas e furtos, 
a reposição de stocks a 100%; a disponibilidade para le-
vantamento de fardamentos 24 horas/7 dias; o conheci-
mento efetivo dos custos (por serviço e/ou tipologia; por 
profissional); a redução significativa de custos a médio 
prazo (recursos humanos, operacionais e de aquisição de 
têxteis); a monitorização do tempo de vida útil de cada 
peça; a quantificação do custo/utilização.
No que respeita à qualidade e segurança do doente per-
cebeu-se um aumento do nível de conforto do doente 
nos vários módulos de produção clínica. Houve uma su-
bida significativa da consistência do serviço prestado aos 
serviços clínicos, que é refletido no doente. Os cuidados 
de higiene ao doente, transporte interno de doentes, 
preparação para cirurgias/meios complementares de 
diagnóstico, atendimento em serviços de urgência, são 
tarefas feitas com mais qualidade e segurança, o que re-
presenta um valor acrescentado para os doentes.
Em relação aos profissionais de saúde houve um aumento 
da acessibilidade por parte dos profissionais ao fardamen-
to, sendo possível a higienização dos fardamentos a cargo 
do hospital, num processo simples, flexível e seguro.
Relativamente ao impacto ambiental, houve uma dimi-   
nuição muito significativa da utilização de fardamentos 

de uso único (descartáveis), pelo facto de terem sido 
substituídos por têxteis.
Decorrido um ano e três meses da implementação do 
sistema, podemos apurar os seguintes resultados tendo 
em conta os objetivos operacionais: 
1. Taxa de adesão dos profissionais de saúde ao uso e 
lavagem industrial do fardamento: 85%;
2. Taxa de adesão à distribuição automatizada de farda-
mentos: 97%;
3. Satisfação dos profissionais pela nova metodologia de 
dispensação de fardamento: 95%;
4. Taxa de cumprimento do nível de stocks acordado 
com os Serviços:100%.
Neste artigo salientaremos um importante indicador e 
que para nós é uma referência em relação aquilo que 
preconizamos: a quantificação do custo/utilização.
Fazemo-lo porque, mais uma vez, quem olha para o nos-
so parque de equipamentos, computadores e software 
dirá, à primeira vista, algo do género: “Não temos di-
nheiro para isto” ou “Isto deve ter custado muito dinhei-
ro”. Sim, tudo custa dinheiro. Mas a pergunta certa será: 
“Qual é o processo que custa mais, um SRT bem deli-
neado e estruturado ou um sistema tradicional?”. Para a 
resposta a esta pergunta, os hospitais ou organizações 
têm que saber medir e calcular o custo que possuem 
com os sistemas tradicionais e o custo-alternativa da op-
ção SRT, de forma a perceber, efetivamente o que custa 
mais dinheiro ao erário público.
Com a experiência vivida nos dois sistemas, o cálculo 
comparativo foi feito com base em custos reais, e admi-
tindo um período de amortização de apenas cinco anos 
para os equipamentos. Ainda assim, verifica-se que o cus-
to de utilização de cada peça reduz-se em 28,02% com a 
adoção do SRT, para além da vantagem para a gestão e 
serviço que se consubstancia na garantia de um nível de 
serviço de elevada qualidade aos doentes e profissionais.
Resumidamente, identificámos uma área deficitária, estu-
dámos e concebemos uma solução, investimos e imple-
mentámos o sistema, alcançámos os resultados e dimi-
nuímos os custos de utilização das peças têxteis. 
Agora, é nossa obrigação manter este nível de serviço e 
explorar as múltiplas potencialidades do sistema noutras 
áreas. Estamos contentes. Somos São João! Ã

Serviço de Operações Hoteleiras do CHUSJ

Tipo Modelo Custo 
médio de 
aquisição 
das peças

Valor TAG 
(p/ 5 anos) 
por peça

Valor da Tecnologia/
Equipamento por 
processamento

Regularização 
de Existências 
(5 anos)

Custo 
Total

N.º 
Reprocessamentos/
peça/5 anos

Custo 
de utilização

Novo Sistema - SRT 
(taxa de perda 3,2%)

5,50 € 1,50 € 0,038 € 0,880 € 7,918 € 450 0,018 € 

Anterior Sistema 
(taxa de perda 20%/ano)

5,50 € N/A N/A 5,5 11,00 € 450 0,024 € 

-28,02%
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A s terapias genéticas representam um grande e 
promissor avanço biocientífico. Fruto de mui-
tos anos de pesquisa, cujo impulso inicial foi 

dado por relevantes descobertas na área da genética no 
final dos anos 90 e início dos anos 2000, essa modalida-
de terapêutica corresponde a um meio preciso e simples 
de alcançar melhores níveis de saúde e tratar doenças 
até então incuráveis. 
O principal aspeto da terapia genética é a sua aptidão 
para tratar doenças através da modificação do ADN do 
paciente - o que levanta, no mais das vezes, muitas im-
pressões mistificadas a respeito do tratamento. Contu-
do, pelo menos ao nível das células humanas somáticas 
(células que revestem a maioria dos nossos tecidos e 
órgãos) e, portanto, não reprodutivas, os resultados das 
pesquisas científicas desde logo se mostraram suficien-
temente seguros e benéficos, ao ponto de algumas te-
rapias genéticas já estarem autorizadas na prática clínica.
Dentre os critérios para uma doença ser objeto de te-
rapia genética estão, por exemplo, o perigo de vida na 
ausência do tratamento, a inexistência de métodos tera-
pêuticos alternativos e a identificação das células-alvo2. 
Nesse sentido, a legislação portuguesa apenas permite 
intervenções médicas que tenham como objeto modi-
ficar intencionalmente o genoma humano quando exis-
tam razões preventivas ou terapêuticas3.
No que respeita ao consentimento informado para a 
realização de terapias genéticas, devem ser levadas em 
consideração as regras relativas ao consentimento pres-
tado para a obtenção de dados genéticos e para a reali-
zação de testes genéticos, além do consentimento para a 
intervenção propriamente dita, que, apesar de não resul-
tar de previsão legal expressa, entende-se que deve ser 
igualmente prestado em formato escrito.
De forma mais detalhada, no plano normativo interno 

português, identificamos o envolvimento e a necessida-
de da prestação de diferentes consentimentos no âmbi-
to das terapias genéticas implementadas na prática clíni-
ca, ou seja, já asseguradas pelas fases dos ensaios clínicos 
e, portanto, devidamente autorizadas. Senão vejamos:
Desde logo, a sujeição do paciente à terapia genética 
implica a realização prévia de um teste genético4, para 
o qual se mostra imprescindível a obtenção do consen-
timento informado específico do sujeito. Nesse sentido, 
os n.ºs 1 e 2 do art. 9.º da Lei n.º 12/2005, de 26 de ja- 
neiro, preveem o seguinte: 
1. A realização de testes genéticos diagnósticos ou de 
farmacogenética obedece aos princípios que regem a 
prestação de qualquer cuidado de saúde. 
2. A detecção do estado de heterozigotia para doenças 
recessivas, o diagnóstico pré-sintomático de doenças 
monogénicas e os testes de susceptibilidades genéti-
cas em pessoas saudáveis só podem ser executados 
com autorização do próprio, a pedido de um médi-
co com a especialidade de genética e na sequência da 
realização de consulta de aconselhamento genético, 
após consentimento informado, expresso por escrito. 
(Realce nosso).
Ou seja, não basta o mero consentimento. Este tem que 
ser informado, deve ser expresso e prestado por escrito. 
Uma exigência formal atípica que se impõe pela extrema 
sensibilidade da informação genética, até porque é uma 
área, por excelência, de prática do direito a não saber ou 
o direito a não ser informado.
Destacamos ainda que não é qualquer médico que pode 
requerer a realização de um teste desta natureza. Apenas 
um médico com a especialidade de genética. Uma exi-
gência, por vezes criticada, mas que se justifica pela alta 
complexidade deste saber e pelas consequências psico-
lógicas e sociais gravíssimas que podem decorrer de uma 

ausência de um aconselhamento genético profissional.
Acresce-se ao consentimento informado para a realiza-
ção do teste genético, outro consentimento referente 
à obtenção do material genético necessário ao mesmo 
exame. A esse respeito, o n.º 1 do art. 18.º da Lei n.º 12/ 
/2005 dispõe que “a colheita de sangue e outros produ-
tos biológicos e a obtenção de amostras de DNA para 
testes genéticos devem ser objecto de consentimento 
informado separado para efeitos de testes assistenciais 
e para fins de investigação em que conste a finalidade 
da colheita e o tempo de conservação das amostras e 
produtos deles derivados”. (Realce nosso).
Relativamente ao tratamento da informação genética 
proveniente da realização dos testes genéticos, há ainda 
a imprescindibilidade da obtenção de (outro) consenti-
mento por parte do titular desses dados. Conforme o 
art. 8.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 131/2014, de 29 de 
agosto, o “tratamento de informação genética só pode 
ser efetuado para as finalidades referidas no artigo 6.º, as 
quais devem ser expressamente identificadas, após o titu-
lar dos dados prestar, por escrito, o consentimento livre, 
específico e informado, nos termos do artigo seguinte”5.
Para além do consentimento para a realização do teste 
genético; do (outro) consentimento para a recolha do 
material genético e do (outro) consentimento para o 
tratamento dos dados genéticos oriundos dos resultados 
do teste, acresce-se ainda o consentimento necessário 

para a intervenção médica propriamente dita, ou seja, 
para a sujeição à terapia genética em si, caso esta venha 
a ter lugar. Há doutrina que entende que, no caso das 
terapias genéticas já autorizadas na prática clínica, apesar 
de não haver legislação no sentido de ser necessário um 
consentimento especial, este deve ser escrito, por se tra-
tar de uma intervenção no âmbito da medicina genética. 
Nesse sentido, “no domínio da genética é sempre neces-
sário o consentimento escrito. (...) A forma escrita exige 
do declarante reflexão, ponderação e informação bas-
tante. A informação genética é especialmente relevante, 
pois dá-nos informações sobre o futuro, um futuro mui-
tas vezes probabilístico, mas indeterminado. (...) Daí que 
toda a cautela, toda a prudência e todo o esclarecimento 
e aconselhamento genético profissional sejam condições 
ética e juridicamente imprescindíveis!6”
Indo mais além, temos que a grande maioria das terapias } 
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genéticas ainda se encontra em fase de ensaios clínicos, 
o que torna a sujeição dos pacientes a este então tra-
tamento experimental dependente das regras relativas 
à participação e proteção na investigação científica com 
seres humanos. Estas regras consistem numa exceção ao 
formato livre, uma vez que exigem a forma escrita ao 
consentimento informado das pessoas sobre quem inci-
de o ensaio de terapia genética.
Atualmente, as regras aplicáveis sobre a participação e 
proteção nos ensaios clínicos são previstas no Regula-
mento (UE) n.º 536/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 16 de abril de 2014, que prevê modalidades 
específicas de consentimento esclarecido. Com a aplica-
bilidade deste documento, a Lei n.º 21/2014, de 16 de 
abril, sobre Investigação Clínica, passa a ser aplicável ape-
nas nas matérias às quais o Regulamento não é aplicável 
(por exemplo, investigação meramente observacional). 
Nessa conjuntura, cumpre enfatizar a especial relevância 
do dever informacional no âmbito dos ensaios clínicos 
de terapias genéticas, uma vez que se está diante não 
só de um tratamento que oferece os riscos comuns à 
experimentação científica, mas também dos riscos oriun-
dos de uma biotecnologia inovadora e com ainda pou-
cos precedentes. Verifica-se, deste ângulo, a importância 
da consideração de dois viéses: por um lado, a aparente 
presença de uma vulnerabilidade acrescida; por outro 
lado, a capacidade de compreensão acrescida e realista 
de alguns pacientes, precisamente em razão de já expe-
rienciarem ‘na pele’ a realidade oriunda da sua condição 
de saúde.
De qualquer das formas, diante dos potenciais e gran-
diosos benefícios que as terapias genéticas oferecem à 
saúde humana, é importante evitar que uma demasiada 
rigorosidade nas regras de participação e proteção nos 
ensaios clínicos torne o procedimento contraproducen-
te. Portanto, estabelecer certa flexibilização naquilo que 

se considera uma informação suficiente para a validade 
do consentimento faz-se imprescindível, sobretudo dian-
te de tratamentos experimentais e inovadoras biotecnlo-
gias, cujos efeitos naturalmente não serão completamen-
te conhecidos de modo prévio. Evidentemente, a infor-
mação sobre as limitações do conhecimento científico 
deverá ser completa, por forma que a permissibilidade 
ao avanço biocientífico vá ao encontro da proteção de-
vida aos direitos individuais dos participantes.
Assim, defendemos um procedimento de consentimen-
to esclarecido no âmbito de ensaios clínicos de terapias 
genéticas que dê funcionalidade ao conhecimento cien-
tífico possível7 no momento da prestação informacio-
nal, sendo válido diante da informação sobre as limita-
ções de conhecimento; que permita a participação do 
sujeito que consinta, na medida da sua capacidade de 
compreensão, sem qualquer imposição de obstáculos 
quando se evidencie a validade deste consentimento; e, 
por fim, que proteja devidamente os participantes em 
causa e a população representada por estes, através da 
tutela de todos os ângulos e expressões da sua perso-
nalidade humana. Ã

1. Artigo produzido no âmbito do “Projeto de Capacitação da Região Centro para 
a Medicina Personalizada/de Precisão, de base genómica”, CENTRO-08-5864-F-
SE-000039, Programa Operacional Regional do Centro.
2. Regateiro, Fernando. Manual de Genética Médica, Imprensa da Universidade de 
Coimbra, Coimbra, 2007, p. 400.
3. Art. 8.º da Lei n.º 12/2005, de 25 de janeiro: 1 - A intervenção médica que tenha 
como objecto modificar intencionalmente o genoma humano só pode ser levada 
a cabo, verificadas as condições estabelecidas nesta lei, por razões preventivas ou 
terapêuticas. 2 - É proibida qualquer intervenção médica que tenha por objectivo a 
manipulação genética de características consideradas normais, bem como a altera-
ção da linha germinativa de uma pessoa.
4. É ainda necessária a realização de uma consulta de aconselhamento genético 
antes e depois da sujeição ao teste genético: art. 30.º do Decreto-Lei n.º 131/2014, 
de 29 de agosto: 1 - O aconselhamento genético deve ser disponibilizado antes e 
depois da realização de testes genéticos relacionados com a saúde, de forma ade-
quada e proporcional às características da doença, ao tipo, contexto e limitações 
do teste, à relevância dos seus resultados e ao seu potencial para acarretar danos 
para a pessoa testada ou para os seus familiares. 2 - Quando seja diagnosticada 
ou confirmada uma doença hereditária, o médico deve informar o utente sobre 
os mecanismos de transmissão e riscos para os familiares e orientá-los para uma 
consulta da especialidade de genética médica.
5. Artigo 9.º: Direito à informação: 1 - O pedido de consentimento implica o for-
necimento, de forma prévia, clara, objetiva e adequada, por parte do responsável 
pela informação genética ou do seu representante, das seguintes informações: a) 
Identidade do responsável pelo tratamento, do responsável pela informação ge-
nética e, se for caso disso, dos seus representantes; b) Finalidades para as quais a 
informação é tratada; c) Identificação dos destinatários da informação; d) Direitos 
de acesso e de retificação da informação; e) Prazo de conservação da informação; 
f) Direito de retirar o consentimento, nos termos do artigo seguinte; g) Riscos e 
consequências do tratamento de informação genética. 2 - É obrigatório informar 
o titular da informação genética sempre que seja tratada nova informação que lhe 
diga respeito, salvo a situação prevista no n.º 3 do artigo 6.º.
6. Santos, Heloísa G. Santos; Pereira, André Dias. Genética para Todos: De Mendel 
à Revolução Genómica do Século XXI - a prática, a ética, as leis e a sociedade, 
Editora Gradiva, 2019, p. 128.
7. Para maiores desenvolvimentos sobre a figura do “consentimento esclarecido 
possível”, ver Figueiredo, Eduardo António da Silva. Direito e Nanobiotecnociência, 
Almedina, 2021, p. 205 e seguintes.
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ESTRUTURAS DE GOVERNAÇÃOESTRUTURAS DE GOVERNAÇÃO  
NO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDENO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

Este artigo visa uma reflexão sobre as estrutu-
ras que podem favorecer a governação das 
organizações do Serviço Nacional de Saúde. 

Expõem-se os instrumentos de análise de Bob Tricker, 
o criador da moderna teoria da governação, subjacente 
ao Cadbury Report (1992) e ao Brydon Report (2019), 
a todos os reports entretanto e subjacente também a 
várias publicações da OCDE sobre governação de orga-
nizações públicas.
O Sistema Nacional de Saúde é composto por um con-
junto finito e variável de organizações, entre as quais em-
presas prestadoras de serviços de saúde (consultórios 
médicos, centros de saúde, clínicas, hospitais), empresas 
e outras organizações financiadoras (Estado, companhias 
de seguros), agências e entidades reguladoras (INFAR-
MED, ERS, Ordens profissionais) e outras organizações 
(ACSS, Direção Geral de Saúde, IGAS). As funções de 
(1) prestação (produção) de cuidados, (2) financiamento 
de cuidados (de saúde) e (3) regulação de atividades são 
distribuídas entre setores público, privado e um chamado 
terceiro setor, que sendo privado não tem fins lucrativos.
Para execução de uma política de saúde, o Estado por-
tuguês entende manter um Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), a peça central do Sistema Nacional de Saúde. 
Cerca de 60% da despesa em cuidados de saúde em 
Portugal passa pelo Orçamento do Estado e pelo SNS. 
Este não é o único instrumento de políticas públicas de 
saúde, mas é o instrumento central das políticas de saúde 
em Portugal.
O Serviço Nacional de Saúde não é um monólito: é um 
sistema composto por organizações (entidades com 
identidade jurídica e um número de contribuinte) cujo 
proprietário é “o Estado”. O Estado português é sobe-
rano sobre todas as organizações que operam no setor 
da saúde em Portugal, mas além de soberano, no caso 

do SNS, o Estado é também proprietário. Este estatuto 
de proprietário legitima um poder diferenciado sobre as 
organizações e permite um minucioso controlo sobre 
políticas de saúde. O mesmo Estatuto exige que seja o 
Estado a gerir, ou melhor a governar, essas organizações.
O conceito de “governação”, no sentido que lhe é con-
ferido pela moderna teoria da gestão, é um fenómeno 
historicamente recente. O primeiro Manual com o Título 
“Corporate Governance” foi publicado em 1984. Resul-
tou dos trabalhos de Bob Tricker desde 1977. A entrada 
da “Corporate Governance” na agenda internacional da-
ta de dezembro de 1992, quando da publicação do Ca-
dbury Report1. A Comissão encabeçada por Sir Adrian 
Cadbury foi instituída em maio de 1991 na sequência 
de uma crise de confiança em empresas cotadas gerada 
pelos colapsos súbitos da Coloroll e do consorcio Polly 
Peck. A falência do grupo Robert Maxwell, durante os 
trabalhos da Comissão, acentuou a crise de confiança.
A Comissão concluiu que na base dessas falências me-
diáticas estava a concentração de poderes e a falta de 
supervisão adequada da função executiva. Na época, a 
prática em Inglaterra (o país de origem do Cadbury Re-
port) era uma separação incompleta entre o poder exe-
cutivo da empresa e a supervisão da empresa, o Board 
of Directors. Em Inglaterra, era então comum, mesmo em 
boards de grandes empresas cotadas em bolsa, que o 
chefe máximo executivo (o CEO) fosse o presidente 
do board (Chairman) e que os Diretores (membros do 
board) não-executivos (sem funções executivas e com 
funções de supervisão) estivessem em minoria no board. 
Os Conselhos de Administração eram predominante-
mente executivos, na classificação de Bob Tricker. O 
Cadbury Report mudou tudo isso.
O Cardury report (1992) recomendou uma separação 
de poderes para impedir que uma pessoa acumulasse 
as responsabilidades máximas executiva e não-executi-
va. No mínimo, os Conselhos de Administração (boards) 
deveriam ser maioritariamente não executivos, com es-
pecial cuidado em garantir maiorias não-executivas na 
comissão de remuneração e na comissão de auditoria.
O ponto de partida do Cadbury Report, em 1992, é 
ainda assim mais avançado do que o ponto de partida do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) em 2022. Nenhuma 
organização do SNS tem, em 2022, um board - aquilo a 
que chamamos Conselho de Administração tem funções 

exclusivamente executivas e não é, funcionalmente, um 
board. Não existem Diretores Não-Executivos (NEDs) 
nem Diretores (membros do Conselho de Administra-
ção) “Independentes”.
O novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, de 
2022, faz progressos significativos ao nível da separação 
entre a função soberana do Ministério da Saúde (ERS, 
INFARMED, articulação do Sistema Nacional de Saú-
de) e a função do Estado enquanto proprietário de um 
Serviço Nacional de Saúde: o muito comentado “CEO 
do SNS”. Separar “a gestão da Saúde em Portugal” da 
“gestão do SNS” clarifica as funções do Estado e permi-
tirá certamente uma ação mais eficaz sobre os proble-
mas do SNS. No entanto, a ausência de estruturas de 
governação levanta incógnitas sobre a operacionalização 
dessa separação.
A inexistência de órgãos de governação não-executivos 
(de boards) com funções de supervisão nas organiza-
ções que compõem o Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
demonstra que o novo Estatuto do SNS, de 2022, não 
contempla ainda as recomendações do Cadbury Report 
de 1992. O legislador foi alertado para essa insuficiência 
durante o período de consulta pública, em novembro 
de 2021.
As estruturas de governação que se advogam não são 
uma panaceia: não o foram para as empresas cotadas, 
que continuaram a falir, nem o serão para o SNS nem 
para a Administração Pública. Não há garantias absolutas 
nem fórmulas infalíveis que garantam o sucesso das or-
ganizações. Depois de criadas as estruturas de governa-
ção, haverá que “fazer governação”, e a melhor estrutura 
do mundo pode resultar em má governação e desastre. 
Depende muito do artista. Mas uma boa estrutura de 
governação impedirá uma acumulação de más práticas e 
será mais resiliente a atos isolados de pouca-sorte. Não 
é uma garantia absoluta, é uma estrutura de proteção. 
Existe um corpus de conhecimento que versa sobre a 
Governação de organizações e sobre uma “melhor for-
ma de fazer isto”. Quem ignorar esse corpus de conheci-
mento fá-lo por sua conta e risco.
Durante três décadas, só desde o Cadbury Report e de-
pois da invenção do conceito de Corporate Governance, 
saíram muitos mais reports sobre a governação de or-
ganizações. O problema não está, nem pouco mais ou 
menos, resolvido. O último é o Brydon Report de 2019. 
Portugal dispõe agora de um Instituto Português de Cor-
porate Governance que emitiu, em 2018, um Código de 
Governo das Sociedades; e emitiu em 2020 uma revisão 
do Código de 2018. No entanto, estes progressos pare-
cem ter passado ao lado do redator do novo Estatuto 
do SNS.
As disposições do Código de Governo das Sociedades 
visam melhorar a sustentabilidade das organizações e a 

confiança dos acionistas, dos investidores, dos consumi-
dores, dos fornecedores, dos eleitores, dos contribuin-
tes - dos stakeholders - nas organizações. As disposições 
previstas no Código de Governo das Sociedades pre-
tendem proteger as organizações (um pouco melhor) 
contra a fraude, a corrupção, a má gestão e os eternos 
riscos de quem gere o dinheiro alheio; riscos esses aliás 
presentes no setor privado tal como no setor público. 
Prescindir deste instrumento é insensato.
Um Código de Governo das Sociedades destinado a 
proteger os stakeholders não deveria ser um corpo es-
tranho na casa da Saúde. Mesmo consideradas todas as 
especificidades do setor público, todas as organizações 
têm em comum uma distância entre stakeholders que 
gera necessidades de reporte, auditoria e governação 
que são idênticas no setor público e nos setores priva-
dos, mesmo quando os objetivos, a Missão e a Visão das 
organizações não o são.
Não se argumenta sequer uma importação acrítica de 
modelos de governação nados e gerados do setor priva-
do, tal qual, para o setor público. Argumenta-se que exis-
te um corpo de conhecimento que deve ser, no mínimo, 
considerado; que não deve continuar a ser ignorado.
Foi possível a um ministério inteiro passar ao lado da 
grande discussão do momento na área da Gestão? A 
minha suspeita vai para outro fantasma, que mais do 
que os estragos que já faz ainda nos distrai: a corrupção. 
A corrupção é má e não há dúvida que existe; e no 
setor público também existe. Mas será a corrupção o 
principal problema do setor público? Dos hospitais em 
particular? A minha experiência em hospitais permite-me 
testemunhar o contrário; o que não é necessariamente 
uma conclusão favorável. Se a corrupção fosse o prin-
cipal problema da Saúde, então a intervenção de uma 
polícia resolveria todos os problemas. Centrar o discurso 
na corrupção e na fraude desvia a atenção da Gestão e 
da Governação.
Naturalmente, quem defende uma reflexão sobre As Es-
truturas de Governação não o faz, primariamente, para 
resolver “a corrupção” ou “a fraude”. Refletir sobre as 
estruturas de Governação implica desmistificar a (relati-
va) importância da fraude e encarar a possibilidade, aliás 
igualmente sombria, de que os nossos problemas não 
vêm nem das estrelas nem dos corruptos, mas da forma 
como nos organizamos. Ã

1. Report of the committee on The Financial Aspects of Corporate Governance, 
December 1992.



46 47

A s admissões à urgência nos 30 dias após a alta 
do internamento são frequentes e contribuem 
para a despesa dos sistemas de saúde1. Apro-

ximadamente 20%/25% dos doentes regressam ao Ser-
viço de Urgência (SU) nos 30 dias após alta2,4.
O SU constitui um importante ponto de acesso aos sis-
temas de saúde5, garantindo o acesso a cuidados de saú-
de 24 horas por dia, com equipamento técnico e pessoal 
especializado6. A procura pelo SU tem excedido a ca-
pacidade dos recursos existentes, provocando a sobre-
lotação destes serviços7,8. A sobrelotação do SU é um 
problema de saúde pública devido ao impacto na quali-
dade dos cuidados prestados, nos resultados em saúde 
dos doentes, no aumento dos custos e na satisfação dos 
doentes7,9. A sobrelotação dos SU contribui para o au-
mento do tempo de espera, o que pode potenciar a 
ocorrência de erro clínico e contribuir para o aumento 
do risco de mortalidade dos doentes admitidos10.
A admissão ao SU após alta do internamento pode ser 
um indicador de qualidade dos cuidados prestados, evi-
denciando falhas na integração de cuidados no período 
pós-alta11. Contudo, algumas admissões não são evitá-
veis, uma vez que alguns doentes podem necessitar de 
estabilização clínica após o internamento11.
Os fatores de risco de utilização do SU após alta es-
tão relacionados com o internamento anterior, com a 
presença de doenças crónicas e com a ocorrência de 
eventos adversos12,13. Os fatores de risco diferem ao 
longo dos 30 dias subsequentes à alta12. As admissões 
ao SU que ocorrem nos primeiros 7 dias após a alta 
estão relacionadas com casos de agudização de sin-
tomas12. As admissões mais tardias estão relacionadas 
com a presença de doenças crónicas e com os deter-
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minantes sociais da saúde, como a literacia em saúde12.
O presente estudo pretendeu caracterizar as admissões 
à urgência nos 30 dias após alta do internamento no 
Centro Hospitalar Universitário do Algarve EPE, em 
2016. Trata-se de um estudo de coorte histórica que 
incluiu os episódios de internamento com alta em 2016 
e os episódios de urgência ocorridos entre 1 de janeiro 
de 2016 e 31 de janeiro de 2017. Neste estudo foram 
excluídos os doentes menores de 18 anos e os episódios 
com destino de alta “transferência” ou “óbito”. Foram 
analisadas as características dos episódios de internamen-
to e episódios de urgência. A taxa de admissão à urgência 
nos 30 dias após alta (AU30A) foi calculada para o total 
e por características dos episódios. Foi apurado o prazo 
até à primeira admissão ao SU. Para analisar a associação 
entre o outcome e as variáveis selecionadas foi utilizado o 
odds ratio (OR), bruto e ajustado ao sexo e idade. 

RESULTADOS
Da população em estudo fizeram parte 21.744 episódios 
de internamento, dos quais 60% pertencentes a mulhe-
res e a mediana das idades foi 61 anos. Do total de epi-
sódios de internamento, 5.058 episódios resultaram em 
admissão à urgência nos 30 dias após a alta (AU30A), 
correspondendo a uma taxa de AU30A de 23%. A pri-
meira admissão ao SU ocorreu, em média, 11 dias após 
a alta do internamento.
Em 75% dos episódios com AU30A, o primeiro episó-
dio de urgência foi triado como amarelo (45%) e laran-
ja (30%). Nos episódios com AU30A, 28% resultaram 
em reinternamento.
O risco de admissão ao SU foi acrescido entre os ho-
mens (OR=1,180; IC95%: 1,103-1,262). De acordo com 
a literatura, as mulheres tendem a utilizar os serviços de 
saúde de forma preventiva, enquanto os homens utili-
zam mais frequentemente os SU14. 
Os doentes com 75 ou mais anos (OR=1,704; IC95%: 
1,557-1,866) apresentaram risco acrescido de admis-
são ao SU. Num estudo realizado em Portugal sobre a 
utilização do SU, foi verificado que os idosos utilizavam 
mais a urgência15. A nível nacional, a população idosa tem 
vindo a aumentar e em 2016 existiam cerca de 93 mil 
pessoas com 65 ou mais anos na região do Algarve16,17. 
A morbilidade entre o grupo etário dos idosos é maior, 

Rita Salgado 
Administradora Hospitalar 

Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, EPE

dado o aumento da prevalência das doenças crónicas 
e degenerativas e também o consequente aumento de 
incapacidade16. Alguns fatores, que também justificam a 
maior utilização do SU entre os idosos, estão relacio-
nados com o elevado número de internamentos ante-
riores, residir fora dos grandes centros urbanos, elevado 
número de prescrições medicamentosas e histórico de 
problemas cardíacos18.
Controlando as diferenças de sexo e idade, tiveram 
risco acrescido os doentes com episódios de interna-
mento mais longos (OR=1,723; IC95%: 1,569-1,893), 
com doenças mentais (OR=1,807; IC95%: 1,454-2,247), 
doenças respiratórias (OR=1,786; IC95%: 1,535-2,078) 
e doenças endócrinas (OR=1,758; IC95%: 1,374-2,250). 
Embora as doenças cardiovasculares não estejam entre 
as doenças com maior risco de AU30A (OR=1,432; 
IC95%: 1,219-1,681), a respetiva taxa AU30A foi das 
mais elevadas entre os GDH em estudo (36%).
A duração do internamento tem sido reportada como 
um fator de risco de readmissão hospitalar (inclui rein-
ternamento e admissão ao SU após a alta) nos 30 dias 
subsequentes à alta, o que pode dever-se à gravidade da 
doença que motivou o internamento prévio19.
O risco de admissão nos 30 dias após a alta parece não 
estar apenas associado a episódios de maior duração, 
mas também à presença de doenças oncológicas, cardio-
vasculares, diabetes e doença mental19.
A diabetes, a DPOC, e a insuficiência cardíaca são al-
gumas das doenças crónicas presentes na população 
em estudo com risco acrescido de AU30A. No caso da 
diabetes, contribuem para o aumento do risco de read-
missão a carga de doença, a duração do internamento 
prévio, a alta contra parecer médico e o sexo masculi-
no20. O fraco controlo da glicémia também incrementa 

o risco de readmissão, embora a longo prazo20. Numa 
revisão sistemática sobre as readmissões de doentes 
com DPOC, a hospitalização anterior, a dispneia e o uso 
de corticosteroides orais foram descritos como fatores 
com significância para o risco de readmissão21. Para as 
doenças cardiovasculares, nomeadamente a insuficiência 
cardíaca, a presença de comorbilidades, sexo masculino 
e internamento prévio de maior duração são considera-
dos fatores de risco22.
As condições relativas à gravidez e ao parto também 
apresentaram um risco acrescido de admissão à urgência 
após alta (OR=1,417, IC95%: 1,184-1,694). Compara-
tivamente ao parto vaginal, as doentes admitidas com 
condições anteriores por cesariana apresentaram maior 
taxa de admissão após alta23. De acordo com a literatura, 
as doentes com diagnósticos cirúrgicos no internamento 
prévio regressam ao SU após alta sobretudo por infe-
ções, dores pós-operatórias e hemorragias24. }
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INTERVENÇÃO PARA REDUÇÃO DA TAXA 
DE ADMISSÃO À URGÊNCIA APÓS ALTA 
Com base na revisão da literatura, as melhorias no aces-
so aos CSP e na transição e integração de cuidados, a 
intervenção nos planos de alta, o follow-up dos doentes 
após a alta e a utilização das tecnologias de informação 
e comunicação na saúde são possíveis intervenções com 
impacto na redução da procura pelos SU após a alta2,25. 
Uma vez que as doenças respiratórias e cardiovasculares 
estão entre os motivos de alta que mais motivaram as 
admissões à urgência, a telemonitorização da DPOC, do 
enfarte agudo do miocárdio e da insuficiência cardíaca 
pode prevenir as readmissões hospitalares e aumentar a 
sobrevivência entre estes doentes26.
É necessário também evoluir para estratégias cada vez 
mais diversificadas e centradas no doente, que incluam a 
medição das taxas de admissão ao SU após a alta hospi-
talar 2. A medição da taxa de admissão ao SU após a alta 
pode revelar oportunidades de melhoria na transição de 
cuidados e reduzir o potencial uso evitável do SU27. Em 
Portugal, um dos objetivos na área da qualidade apenas 
contempla a monitorização da percentagem de reinter-
namentos a 30 dias na mesma GCD28.
Conclui-se, por isso, que o estudo das admissões à ur-
gência após a alta do internamento, nomeadamente a 
frequência com que ocorrem e os fatores que podem 
estar na sua génese, é de toda a importância para as 
organizações de saúde. Ã

Que palavras usamos quando Que palavras usamos quando 
falamos de falamos de Transformação Transformação 
Digital em SaúdeDigital em Saúde??

Teresa Magalhães1

T ransformação digital em saúde - Contributos para 
a mudança. É este o título da obra que dá ori-
gem a este artigo. O livro, apresentado a 13 de 

dezembro de 2021, já estava destinado, como projeto, 
a ser mais do que um livro. O Grupo de Trabalho para 
a Gestão de Informação em Saúde da APAH (GTGIS) 
quis fazer a diferença na inovação desta obra e teria de 
ser um exemplo também do conceito de transforma-
ção digital. Não poderia limitar-se apenas a um esforço 
de digitalização, deveria explorar oportunidades que só 
seriam possíveis de obter dentro do contexto digital. 
Um exemplo muito concreto? O uso de QR codes ao 
longo de todo o livro. Há várias novidades planeadas 
para breve. Uma que surgiu, foi o uso do projeto para 
investigação na área de Transformação Digital em Saú-
de. Esse trabalho de investigação acabou por ser desta-
cado com uma classificação de Runner up no Concurso 
de posters do Congresso da European Health Mana-
gement Association (EHMA), em Bruxelas, em junho 
deste ano. 

Neste livro tivemos a participação de 76 contributos, 
de 84 autores que faziam parte de instituições de saú-
de do setor público e privado, ordens profissionais, 
associações de doentes, instituições académicas, em-
presas de tecnologia, e organizações internacionais, 
como por exemplo a OCDE e algumas instituições 
brasileiras. As escolhas foram feitas pelo GTGIS com 
base em cargos chave ocupados e reconhecimento de 
projetos de sucesso nesta área. Assim, ao compilar a 
perspetiva de vários atores e decisores, líderes e prati-
cantes da Saúde Digital, estávamos a recolher opiniões 
de peritos na área. Então, por que não aproveitar para 

tentar identificar tendências gerais nestes contributos? 
E foi isso que nos propusemos fazer com uma análise 
de texto com base nas palavras individuais usadas pe-
los peritos. Isto é, tentámos perceber se seria possível 
retirar algum significado das palavras mais usadas pelos 
nossos peritos.

Assim, uma vez que o livro tem um grande leque de 
temas abordados ao longo de dez capítulos, agrupámos 
as contribuições em seis categorias: 
1. “Perspetivas de stakeholders”, para contribuições de 
peritos em representação de grupos de utentes ou de 
profissionais; 
2. “Regulação”, para contributos dirigidos a matérias de 
regulação, privacidade e segurança; 
3. “Tecnologia”, para contributos focados em gestão 
de dados e de tecnologias; 
4. “Implementação”, para contributos referentes a im-
plementação e gestão de iniciativas de saúde digital; 
5. “Visão”, para contributos dirigidos ao futuro da saú-
de digital; 
6. “Aspetos gerais”, para os restantes contributos. Pos-
teriormente, contámos cada palavra usada em cada gru- 
po de textos. Identificámos então as palavras mais 
frequentes em todos os contributos, considerando o 
limiar de quinze ou mais menções com significado es-
pecífico para o contexto da saúde digital. De seguida, 
agregámos em conceitos palavras semelhantes, como 
por exemplo variações singular/plural, verbo/substan-
tivo, feminino/masculino e sinónimos. A análise final 
considerou o número de vezes que cada conceito foi 
referido em cada categoria e a sua frequência de uso 
dentro de cada categoria e no total dos contributos. }

Miguel Cabral2
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Obtivemos cerca de 48 mil palavras no total e mais de 
8 mil palavras diferentes. Os conceitos mais frequentes 
em todos os contributos foram “Saúde” (3,02% de to-
das as palavras), “Digital” (1,17%) e "Doentes” (1,14%). 
Este top de palavras variou, assim como a sua frequên-
cia relativa entre categorias, conforme a Tabela 1. 

Apesar da dimensão dos textos analisados ter sido se-
melhante, alguns foram mais extensos do que o previs-
to. Para além disso, o número de total de palavras em 
cada categoria também foi variável, conforme repre-
sentado na Figura 1. Assim, de forma a tentar contornar 
estes possíveis vieses, analisámos a frequência relativa 
dos conceitos mais utilizados em cada categoria. Na 
Figura 2, demonstramos a variação dos seis conceitos 
mais frequentes no total das contribuições. 

Adicionalmente, encontrámos alguns achados que gos-
taríamos de destacar:

• A frequência do conceito “acesso” na categoria de 
“Perspetivas de stakeholders” foi quase o dobro (0,61% 
Vs 0,34%) da frequência na generalidade de contribu-
tos, apontando para uma maior preocupação sobre es-
te aspeto para vários atores do sistema de saúde;
• O conceito “integração” foi também usado mais fre-
quentemente na categoria “Perspetivas de stakeholders” 
(0,44%) e na categoria “Tecnologia” (0,41%) do que no 
total de contribuições (0,26%), talvez apontando para 
um constrangimento relativo à interoperabilidade e/ou 
ao continuum de cuidados;
• O conceito “usabilidade” foi apenas usado nas cate-
gorias “Regulação” e “Tecnologia”, o que foi o exato 
oposto do que aconteceu com a palavra design;
• O conceito “ministério” foi usado na categoria “Vi-
são” três vezes mais do que na generalidade dos con-
tributos (0,17% Vs 0,05%), eventualmente apontando 
para uma maior expetativa em relação à governação da 
saúde no digital. 

Naturalmente, esta análise tem vários vieses e limita-
ções, desde logo por se focar apenas em palavras sem 
ter em consideração expressões compostas ou o con-
texto em que essas palavras são usadas. Contudo, foi 
possível identificar alguns conceitos mais frequentes 
entre as várias categorias definidas. Algo digno de par-
ticular destaque é que, apesar da vertente Saúde Digi-
tal poder ser aplicada a múltiplas dimensões, na análise 
realizada, o enfoque atribuído à dimensão doente en-
contra-se claramente em destaque. 
Em conclusão, parece-nos de sublinhar que a Transfor-

# Todos os 
contributos

Perspetivas de 
stakeholders

Regulação Tecnologia Implementação Visão Aspetos 
Gerais

1 Saúde Saúde Dados Saúde Saúde Saúde Saúde
2 Digital Digital Saúde Dados Doentes Digital Digital
3 Doentes Doentes Tratamento Doentes Médicos Nacional Tecnologia
4 Dados Tecnologia Médicos Informação Digital Sistemas Dados
5 Tecnologia Cuidados Tecnologia Sistemas Serviços Doentes Cuidados
6 Médicos Sistemas Informação Clínica Pandemia Dados Capacidade

7 Sistemas Permite Dispositivos Médicos Clínica Tecnologia Doentes
8 Cuidados Necessidade Sistemas Utilização Sistemas Cuidados Profissionais

9 Nacional Melhorar Legislação Processo Cuidados Serviços Gestão

10 Informação Informação Digital Tecnologia Permite Áreas Podem

1 NOVA National School of Public Health, Public Health Re-
search Centre, Universidade NOVA de Lisboa; Comprehen-

sive Health Research Centre (CHRC)  
 

2 Unidade de Saúde Pública Maia e Valongo, ACES Maia/
Valongo, Maia, Portugal V

Tabela 1: Lista ordenada dos dez conceitos mais mencionados por total de contribuições (1.ª coluna) e por categoria (restantes colunas). 
Nota: As palavras sublinhadas e a negrito sinalizam, em cada categoria, os conceitos que não estão presentes no top de “Todos os contributos”

Figura 1: Proporção de palavras por categoria, em relação ao total de palavras usadas em todos os contributos.

mação Digital em Saúde é um caminho complexo com 
muitas variantes que deverão ser acauteladas de uma 
forma abrangente e estratégica. O GTGIS continuará a 
trazer à discussão estes e outros temas essenciais para 
a mudança no digital. Ã

Figura 2: Uso relativo dos conceitos mais frequentes dentro do total de palavras de cada categoria.

”

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL EM SAÚDE A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL EM SAÚDE 

É UM CAMINHO COMPLEXO COM É UM CAMINHO COMPLEXO COM 

MUITAS VARIANTES QUE DEVERÃO MUITAS VARIANTES QUE DEVERÃO 

SER ACAUTELADAS DE UMA FORMA SER ACAUTELADAS DE UMA FORMA 

ABRANGENTE E ESTRATÉGICA.ABRANGENTE E ESTRATÉGICA.

“
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Ese, de repente, concluíssemos que grande parte 
dos problemas na área da saúde têm, na realida-
de, a mesma origem? Independentemente da sua 

dimensão, da especialidade envolvida ou da zona do país? 
E que, além disso, a solução para esses problemas, não é 
de foro financeiro, e está, de facto, ao nosso alcance?

É com naturalidade que nos dias de hoje aceitamos que 
clínicos, gestores e políticos têm “perspetivas diferentes 
dos mesmos problemas”. Vejamos onde nos trouxe es-
ta cultura…
Clínicos e gestores têm percursos académicos diferen-
tes, conhecimentos diferentes, linguagens diferentes, e 
por isso, formatações diferentes. É consensual que estas 
diferenças são necessárias e fundamentais para enfren-

OFTALGEST 
SOLUÇÕES INTEGRADAS SOLUÇÕES INTEGRADAS 
PARA MUDAR O MUNDOPARA MUDAR O MUNDO

tarmos os desafios com que nos deparamos, desde que 
devidamente articuladas. Porém, no momento em que 
permitimos que estes intervenientes tenham perceções 
diferentes, criamos as condições para que se foquem 
em partes diferentes dos problemas, e invariavelmente, 
estabeleçam prioridades diferentes, definam objetivos 
diferentes, e consequentemente, desenvolvam estraté-
gias diferentes. 
Numa altura em que todos promovemos a eficiência 
dos sistemas de saúde, a existência de intervenientes 
com prioridades diferentes, e o desenvolvimento de es- 
tratégias diferentes, independentes e fragmentadas é tu-
do menos eficiente. Pelo contrário, resultam em perda 
de tempo, de energia, de recursos humanos e financei-
ros. Pior, propiciam a unaccontability e o conflito. E na-
turalmente, originam piores resultados para os doentes, 
para o sistema e para a sociedade. 
É por isso no patamar da perceção que reside a origem 
do problema. Assumindo esta premissa, a solução torna-
-se evidente e passa por aproximar as nossas perceções, 
os nossos conhecimentos, a nossa linguagem, para que 
possamos todos partilhar prioridades e objetivos, e para 
que as nossas diferenças possam acrescentar valor numa 
estratégia única e integrada, em vez de originarem estra-
tégias divergentes, frequentemente incompatíveis. 
Não podemos continuar a encarar este problema des-

perdiçando recursos nas suas infindáveis consequências. 
Pelo contrário, devemos concentrar os nossos esforços 
na sua origem. 
Porque os doentes que nós médicos tratamos, e os 
doentes que recorrem aos serviços de saúde desen-
volvidos por administradores, são os mesmos. Nós não 
tratamos pessoas diferentes. Não podemos ter estraté-
gias diferentes. 
Analisando as últimas décadas, e salvo raras exceções, as  
propostas apresentadas para a evolução do nosso sistema 
de saúde foram sempre do mesmo tipo. Propostas de-
senvolvidas e apresentadas por determinado grupo pro- 
fissional, assentes nas prioridades, nos objetivos e na es-
tratégia desse mesmo grupo profissional. Previsivelmen-
te, muitas fracassaram nos restantes grupos profissionais 
que, sendo fundamentais para a sua implementação, ti- 
nham prioridades, objetivos e estratégias diferentes, e que 
não foram considerados. 
A evolução do sistema de saúde não necessita de novas 
soluções do mesmo tipo. Os sistemas de saúde necessi-
tam de um novo tipo de soluções.
Clínicos e gestores não podem continuar a trabalhar de 
forma isolada, fragmentada, esperando que no final as 
suas estratégias se encontrem. Precisamos de uma es-
tratégia única, integrada, capaz de trazer o conceito da 
multidisciplinaridade do plano operacional para a fase de 
planeamento. Uma estratégia que aborde os desafios 
que enfrentamos na saúde de forma multidimensional, 
que abranja a sua complexidade clínica, económica, or-
ganizacional e até política. Esta, é única estratégia que 
garante o envolvimento e o compromisso de todos. 
Precisamos de uma nova cultura. O OFTALGEST repre-
senta essa cultura. 

1. “O FORMATO POR QUE TODOS ANSIAVAM  
MESMO ANTES DE CONHECEREM”
A primeira edição do OFTALGEST constituiu a primei-
ra reunião de dimensão nacional organizada por uma es- 
pecialidade médica exclusivamente dedicado à gestão 
em saúde e que reuniu todos os stakeholders envolvi-
dos no exercício da sua atividade e no planeamento do 
seu futuro. 
Sob o tema “O futuro da Oftalmologia no SNS”, reuniu 
diretores de serviço de oftalmologia e administradores 
hospitalares de todo o país, ordens profissionais, entida-
des governamentais da saúde, ministério da saúde, repre-
sentantes de grupos parlamentares, entre muitas outras 
entidades. As suas presenças validam e credibilizam o 
conceito, refletem o interesse e a necessidade da inicia-
tiva e são demonstrativas do compromisso com a causa.
Pela primeira vez identificaram-se problemas, aponta- 
ram-se soluções, abordou-se o sistema de saúde de for- 
ma global, multidimensional, num formato inovador, mul-
tidisciplinar, interativo e integrado.
Este, é o formato certo, e que “deverá ser replicado nou-
tras especialidades”.

2. A DIMENSÃO DA OFTALMOLOGIA
A Oftalmologia é a especialidade hospitalar mais solicitada 
pelos cuidados de saude primários (CSP), a que realiza 
mais consultas, mais primeiras consultas e mais cirurgias 
por ano. Esta dimensão assistencial explica porque, no 
atual modelo de financiamento dos hospitais, a oftalmo-
logia se assume como a especialidade mais importante no 
financiamento das entidades hospitalares. Além disso, o 
impacto clínico e financeiro que as patologias oftalmológi-
cas representam nos doentes, no sistema de saúde e na } 

Sérgio Azevedo  
Diretor do Serviço de Oftalmologia  

Unidade Local de Saúde do Alto Minho
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4. ESTRATÉGIAS PARA RECURSOS HUMANOS
O aumento de vagas de especialidade tem sido apresen-
tado como solução para aumentar o número de espe-
cialistas no SNS. Não atuando na origem do problema, 
resultaria a curto prazo no provimento dos grandes gru-
pos privados, e a médio prazo, na emigração de profis-
sionais qualificados para o estrangeiro. 
A solução passa por aumentar a competitividade do 
SNS. Recredibilizar as carreiras médicas, redefinir venci-
mentos e modalidades de pagamento dos profissionais, 
implementar incentivos, atualizar infraestruturas e par-
que de equipamentos, oferecer projetos profissionais 
atrativos que incluam formação académica, diferenciação 
técnica, e investigação que permitiria reter profissionais 
e reintegrar profissionais no SNS, aumentando a sua ca-
pacidade de resposta de forma rápida, estável, eficiente 
e sustentável. Os centros de responsabilidade integrados 
constituem um passo seguro nessa direção.
A partilha de recursos humanos entre entidades centrais 
e periféricas pode representar uma mais valia nos servi-
ços mais isolados onde o acesso dos doentes e as técni-
cas disponibilizadas são limitados.

5. AUTONOMIA, CONTRATUALIZAÇÃO 
E FINANCIAMENTO
“O sistema não pode estar montado para não funcio-
nar”. A falta de autonomia tem sido o principal entrave 
à eficiência do sistema de saúde. Urge dotar os hospitais 
de maior autonomia e, consequentemente, de maior 
responsabilidade. 
O processo de contratualização e as modalidades de fi-
nanciamento definem as condições em que é exercida a 
atividade dos hospitais, e são reconhecidamente, influen-
ciadores de comportamentos em todos os patamares 
das estruturas. É necessário rever as modalidades de fi-
nanciamento das instituições, assim como dos profissio-
nais, através de incentivos de acordo com o atingimento 
de objetivos predefinidos que valorizem a qualidade, a 
complexidade, os resultados obtidos e o valor para o 
doente. O alinhamento das modalidades de financia-
mento ao longo de toda a estrutura é fundamental para 
a eficiência das instituições. 

6. PROMOÇÃO DA SAÚDE/PREVENÇÃO 
O sistema deve fazer a transição da atual medicina cura-
tiva (mais dispendiosa), para a medicina preventiva (mais 
sustentável). A organização do sistema de saúde não 
pode continuar centrada no tratamento da doença. O 
foco deve estar na promoção da saúde. Nesse âmbi-
to, a promoção de estilos de vida saudáveis é essencial. 
Também os rastreios constituem uma linha estratégica 
que deve ser otimizada. “Não podemos esperar que o 
doente chegue ao sistema, é o sistema que deve ir ao 
encontro do cidadão.” Neste âmbito, foi reforçada a ne-
cessidade da criação da plataforma de cuidados primá-
rios da visão, apresentada na estratégia para a saúde da 
visão, em 2018. 

O compromisso do OFTALGEST não é apenas apontar 
para onde queremos ir, é também e sobretudo, como 
chegamos até lá. Foram criados grupos de trabalho com-
postos por oftalmologistas, administradores, economis-
tas e membros da ACSS, focados em áreas problemá-
ticas da Oftalmologia. Esta multidisciplinaridade reflete o 
espírito do OFTALGEST, o compromisso das entidades 
representadas e dá continuidade ao projeto, procurando 
consensos que permitam a implementação de medidas 
estruturais que resultem em valor para os doentes e para 
o sistema de saúde.
O I OFTALGEST foi apenas o primeiro passo. O des-
pertar. O caminho pela frente é longo e sinuoso. Mas 
não duvidemos, teremos de ser nós a percorrê-lo. E de-
vemos fazê-lo juntos.
Sejamos capazes de quebrar paradigmas, de mudar hábi-
tos, mentalidades e culturas. 
Sejamos capazes de mudar o mundo. Ã

sociedade são conhecidos e devem merecer a atenção 
de todos os intervenientes no processo. 
A oftalmologia reúne, por isso, uma série de particularida-
des que podem e devem colocá-la na frente do processo 
de evolução, através da avaliação e implementação de 
novos modelos, novos projetos com elevado potencial 
em resultados em saúde. 

3. O PANORAMA DA OFTALMOLOGIA 
NO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE (SNS)
O estado da oftalmologia no SNS é preocupante, e em 
muitos aspetos, sobreponível ao do SNS de forma trans-
versal. Apesar do aumento progressivo do número de 
consultas e cirurgias realizadas, este não acompanha o 
aumento das necessidades da população. Além de insu-
ficiente, o acesso é assimétrico, sendo residual nalgumas 
regiões do país, potenciando as dificuldades do sistema, 
e hipotecando os valores de equidade e universalidade 
em que assenta o SNS. É reconhecida a falta de médicos 
no SNS, e os oftalmologistas não são exceção. Dos oftal-
mologistas registados na ordem dos médicos, menos de 
metade exerce no SNS. 
O futuro deixa antever grandes desafios para a oftalmo-
logia e para o SNS. O envelhecimento da população, e 
consequentes aumentos da incidência e prevalência de 
patologias sistémicas e oftalmológicas, combinados com 
a escassez de recursos humanos e financeiros, aumenta-
rão, obrigatoriamente, a pressão no sistema de saúde. É 
por isso “fundamental preparar hoje o sistema de saúde 
para 2040”.

”
O I OFTALGEST FOI APENAS O I OFTALGEST FOI APENAS 

O PRIMEIRO PASSO. O DESPERTAR. O PRIMEIRO PASSO. O DESPERTAR. 
“




