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Resumo	  	  
	  

O Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar colocou a consulta pública o seu trabalho, 

contendo “iniciativas estratégicas” e “recomendações” a partir das primeiras. 

A Universidade Nova de Lisboa responde a essa consulta pública, constituindo um 

grupo de análise das propostas apresentadas. 

As iniciativas estratégias propostas no Relatório são escrutinadas com base na 

evidência científica e opinião informada dos elementos do grupo de análise, decorrente 

da sua actividade científica e profissional. 

Tomou-se a opção de comentário de cada uma das iniciativas estratégicas, sustentando 

o comentário produzido em argumentos técnicos e, sempre que for apropriado e estiver 

disponível, em evidência ou referências bibliográficas. Metodologicamente, cada 

iniciativa estratégica proposta pelo Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar foi 

escrutinada. Houve, conscientemente, um limitar do âmbito dos comentários e análise 

às temáticas e intervenções propostas no Relatório Final do Grupo Técnico para a 

Reforma Hospitalar, evitando-se, por construção deste contributo, tratar aspectos que 

não estão presentes no documento colocado a consulta pública.   

Pretende-se assim contribuir para uma maior informação e discussão das medidas que 

sejam consideradas para aplicação pelo Governo, e contribuir para uma decisão pública 

mais informada. 

Como será facilmente entendido, nem todas as iniciativas estratégicas (e 

recomendações delas derivadas) merecem igual grau de concordância. 

Sem prejuízo dos comentários a cada iniciativa estratégica, realça-se uma impressão 

globalmente positiva do Relatório, tendo em conta o tempo disponível para a 

elaboração do mesmo. A organização da discussão em torno de “iniciativas 

estratégicas”, seguindo um formato comum, é grande utilidade para fomentar a 

discussão informada. 
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Sublinha-se, contudo, que as iniciativas estratégicas e recomendações propostas 

apresentam grande diversidade em termos da sua generalidade e detalhe, bem como 

em termos da sua importância para o bom funcionamento do sector hospitalar. 

Certamente devido ao pouco tempo que houve para a sua elaboração, não há uma 

revisão completa da evidência disponível e das discussões existentes em diversos 

aspectos. 

Pela sua relevância , e que são devidamente assinalados no quadro de análise por nós 

utilizado, diversos aspectos merecem, e é desejável que sejam, objecto de debate mais 

profundo. Por exemplo, e sem preocupação de exaustividade, a colaboração com o 

Sector Social, na sua extensão e moldes. 

Várias das iniciativas estratégicas focadas são consensuais e não se encontram 

objecções significativas com as recomendações delas emanadas. Por exemplo, a criação 

(actualização) de uma carta de equipamentos hospitalares ou a transformação em EPE 

de todos os hospitais que ainda permanecem no Sector Público Administrativo. 

Em contrapartida, outros aspectos são, em nosso entender, controversos ou com 

insuficiente análise produzida no Relatório Final do Grupo Técnico para a Reforma 

Hospitalar. São igualmente identificados esses casos no presente documento, 

apontando-se, a título de exemplo, a recertificação de profissionais, onde existem 

alternativas válidas. 

Três aspectos genéricos, por permearem várias das iniciativas estratégicas, merecem 

um comentário global. 

Primeiro, os prazos de aplicação das diversas iniciativas estratégicas, convertidas em 

recomendações, são em geral irrealistas e desfazadas da capacidade de execução de 

modo adequado e em tempo útil. Na medida em que prazos de execução irrealistas 

contribuem para uma menor credibilidade da aplicação de uma recomendação, ou uma 

sua execução mal preparada ou incompleta, é aconselhável uma sua revisão genérica 

para metas realistas. 
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Segundo, um dos princípios assumidos de forma explícita pelo Grupo Técnico para a 

Reforma Hospitalar é o da liberdade de escolha. Contudo, e sem assumir uma posição 

política sobre este princípio, em muitos dos aspectos discutidos e recomendações 

propostas entra-se em contradição com a aplicação generalizada deste princípio de 

liberdade de escolha. Por outro lado, não são frequentemente detalhadas todas as 

consequências desse princípio, seja em termos de identificação de impactos seja em 

termos de evidência disponível. O enunciar de um princípio genérico desta natureza 

deverá ter correspondência clara nas recomendações realizadas e numa cabal e 

completa compreensão de como os diferentes agentes no sector hospitalar (e no sector 

da saúde, mais geralmente) são influenciados. 

Terceiro, a importância de várias medidas inovadoras serem testadas através de 

experiências piloto. Estas experiências piloto deverão ser bem desenhadas, limitadas 

temporalmente, monitorizadas e avaliadas, com uma conclusão clara sobre a sua 

disseminação mais ampla ou extinção, consoante os resultados. 
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Termos	  de	  referência	  
	  

1. Foi colocado a consulta pública o relatório do Grupo Técnico para a Reforma 

Hospitalar. 

"Os cidadãos no centro do sistema. Os profissionais no centro da mudança" recolhe contributos 
até 31 de Dezembro 2011. 

Portugal assumiu, no Memorando de Entendimento celebrado com a União Europeia, o Banco 
Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, o compromisso de melhorar o desempenho 
e aumentar o rigor na gestão dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde através da utilização 
optimizada e eficiente dos recursos disponíveis e continuando a assegurar o direito constitucional 
de protecção da saúde. 

O relatório do Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar, criado pelo Despacho do Ministro da 
Saúde n.º 10601/2011, de 16 de Agosto, com a missão de propor um conjunto de medidas para 
reorganizar a rede hospitalar através de uma visão integrada e racional do sistema de saúde, 
ficará em discussão pública até 31 de Dezembro de 2011. 

O relatório do Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar, intitulado “Os cidadãos no centro do 
sistema. Os profissionais no centro da mudança”, centra-se num conjunto de propostas que 
visam: 

Melhorar o acesso e a qualidade das prestações de saúde; 

Melhorar a eficiência hospitalar; 

Garantir a sustentabilidade económica e financeira; 

Melhorar a governação e o desempenho dos profissionais ao serviço dos hospitais; 

Reforçar o protagonismo e o dever de informação aos cidadãos.”	  

2. O Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar foi constituído por Despacho do Ministro 

da Saúde, Despacho n.º 10601/2011, DR n.º 162 Série 2, de 2011-08-24, constando 

do respectivo despacho os objectivos do trabalho a realizar pelo Grupo, e que aqui 

se reproduzem: 

“1 — É criado o grupo técnico para a melhoria da eficiência, do desempenho e da qualidade dos 
hospitais do Serviço Nacional de Saúde, doravante designado por grupo técnico para a reforma 
hospitalar. 

2 — O grupo técnico para a reforma hospitalar tem por missão propor um conjunto de medidas 
que visem reorganizar a rede hospitalar através de uma visão integrada e racional do sistema de 
saúde que permita: 

a) Melhorar o acesso e a qualidade das prestações de saúde;  

b) Melhorar a eficiência hospitalar; 

c) Garantir a sustentabilidade económica e financeira; 
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d) Melhorar a governação e o desempenho dos profissionais ao serviço dos hospitais; 

e) Reforçar o protagonismo e o dever de informação aos cidadãos. 

3 — No quadro da sua missão, são objectivos do grupo técnico para a reforma hospitalar: 

a) Propor alterações ao modelo de financiamento dos hospitais, designadamente através de 
mecanismos que sejam incentivadores de geração de receita própria; 

b) Preparar o plano de acção 2012-2014 para a implementação da política hospitalar; 

c) Identificar medidas de redução de custos de curto prazo com impacto nos exercícios dos 
hospitais, no ano de 2012 e nos anos seguintes; 

d) Propor a criação de normas de gestão de recursos humanos que promovam a maior 
responsabilização e estímulo das equipas, designadamente através de incentivos à formação dos 
profissionais de saúde; 

e) Rever a carta hospitalar nacional em devida articulação com a Rede de Cuidados Primários e a 
Rede de Cuidados Continuados; 

f) Propor a transferência, de forma gradual, de alguns cuidados actualmente prestados em meio 
hospitalar para estruturas de proximidade, da Rede de Cuidados Primários e da Rede de 
Cuidados Continuados, ou mediante convenções se revelarem eficiência de custos; 

g) Propor as iniciativas necessárias para reforçar ou dotar os hospitais de tecnologias e sistemas 
de informação que agilizem a prestação de cuidados e permitam a prestação regular de 
informação rigorosa de gestão; 

h) Avaliar e redefinir o regime dos mandatos dos conselhos de administração dos hospitais 
através da utilização de critérios baseados na maior exigência na qualificação da gestão e maior 
responsabilização dos seus membros no que respeita ao cumprimento dos objectivos definidos; 

i) Propor o âmbito da divulgação pública regular de informação sobre a actividade e desempenho 
dos hospitais; 

j) Propor mecanismos de identificação e de disseminação de boas práticas de gestão nos 
hospitais portugueses.”	  

	  

3. No seguimento do anúncio da consulta pública, constituiu-se na Universidade Nova 

de Lisboa uma equipa de análise, por iniciativa do Reitor, Prof. Doutor António 

Bensabat Rendas, com elementos de diversas unidades orgânicas. 

4. O presente documento foi preparado em forma de comentário a cada um dos 

pontos de análise do Relatório Final do Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar 

(GTRH) (daqui em diante designado por Relatório). Os problemas levantados pelo 

Relatório são complexos e difíceis. O contributo da Universidade para a discussão 

está na perspectiva científica e de reflexão, e não política, que adopta. A opção por 

comentar o Relatório surgiu como uma resposta mais adequada à consulta pública 

em curso do que propor alternativas ou confrontar o trabalho realizado no Relatório 
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com a missão contida no Despacho de nomeação. Esta opção pelo comentário dita 

igualmente o formato atípico deste documento. Apenas depois de passar em revista 

todas as “iniciativas estratégicas” apresentadas no Relatório serão apresentadas 

considerações genéricas. Por fim, são colocadas questões de clarificação, 

correspondentes a interrogações surgidas com a leitura do Relatório. Por se tratar 

de um documento de análise de um relatório, entendeu-se que não se justificaria 

um capítulo de conclusões ou de propostas (que o grupo pudesse avançar). O 

resumo inicial cumpre o papel de uma visão geral do Relatório. 

5. A equipa de análise tem como propósito dar uma contribuição no âmbito da 

consulta pública, reflectindo unicamente a opinião dos seus elementos e não 

constituindo posição institucional da Universidade Nova de Lisboa. 
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I.	  Uma	  rede	  hospitalar	  mais	  coerente	  

_I.1.	  Elaboração	  da	  Rede	  de	  Referenciação	  Hospitalar	  
	  

6. A análise das actuais redes de referenciação por parte do grupo de trabalho aponta 

para o que é denominado como "certa anarquia", havendo redes de referenciação 

não aprovadas e outras não previstas. Resta saber se estas redes de referenciação 

são de facto seguidas na prática ou não.  

7. Por outro lado, para total consistência com o princípio da liberdade de escolha não 

deveria existir rede de referenciação e sim apenas informação disponibilizada de 

forma facilmente acessível sobre as práticas realizadas em cada hospital e a 

indicação dos respectivos indicadores de qualidade de resultados, para que a 

escolha possa ser uma escolha informada.  

8. Há, por isso, uma certa contradição entre a recomendação de uma rede de 

referenciação hospitalar (que se presume obrigatória) e uma liberdade de escolha 

(que se presume deixar à decisão do médico e / ou do cidadão a escolha do hospital 

onde ser tratado). 

9. É, naturalmente, possível encontrar soluções mistas, com liberdade de escolha 

limitada a hospitais do mesmo nível ou com sugestão de referenciação natural (ou 

recomendada). 

10. Aspecto diferente será a definição do que deve ser a rede pública, e que de alguma 

forma é também focada na justificação desta medida. A conclusão é de alguma 

forma similar - havendo liberdade de escolha, deverão ser essas escolhas a ditar a 

localização das diferentes especialidades. A liberdade de escolha não é compatível 

com a definição de uma rede por avaliação de necessidades. As necessidades serão 

expressas nas escolhas. 

	  

_I.2.	  Arquitectura	  da	  Rede	  Hospitalar	  
	  

11. A abordagem centra-se em torno dos problemas fundamentais da rede hospitalar 

em Portugal. No entanto, para além dos aspectos estruturais e de cobertura 

geográfica, deveriam ser aprofundadas as questões que relacionam o novo 
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paradigma hospitalar com a respetiva inserção na malha organizacional do sistema 

de saúde.  

12. Fica clara a ideia de um desajustamento entre o número e o tipo de camas 

hospitalares não sendo, no entanto, demonstrado qual o projeto de integração e de 

interrelação entre níveis de cuidados. Não basta definir redes de referenciação no 

plano administrativo sendo indispensável integrar nesse processo a correlação entre 

perfis assistenciais, necessidades em saúde e adequação entre procura e oferta. 

 

_I.3.	  Carta	  de	  Equipamentos	  “Pesados”	  do	  Sector	  Hospitalar	  	  
	  

13. Concorda-se com a necessidade de elaboração de uma carta de equipamentos 

pesados actualizada, incluindo informação sobre o seu custo, custo de de utilização, 

idade do equipamento, e previsão da evolução tecnológica que ditará a sua 

substituição.  

14. A preocupação com duplicação de equipamentos é naturalmente relevante, embora 

tenha que se discutir a sua compatibilização com o princípio de liberdade de escolha.  

15. A liberdade de escolha implica que existam alternativas, pelo que a liberdade de 

estabelecimento é crucial para que depois se possa exercer a liberdade de escolha. 

A liberdade de entrada tende a originar excesso de entrada de um ponto de vista 

global, na medida em que o retorno esperado de cada novo equipamento se baseia, 

pelo menos parcialmente, num desvio de cidadãos atendidos por outros 

equipamentos existentes. A duplicação de equipamentos é uma consequência do 

princípio da liberdade de escolha, com custos inerentes. A limitação de entrada por 

via administrativa corresponde também à imposição de escolhas possíveis, uma vez 

que retira do leque de opções os equipamentos que não forem autorizados ou 

licenciados. 

	  

_I.4.	  Criação	  do	  Instituto	  Nacional	  de	  Oncologia	   	  
	  

16. Sobre a criação de uma estrutura única para a gestão dos IPOs, a questão que 

precisa de ser respondida é saber se os ganhos apontados para essa estrutura única 
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não podem ser obtidos de outra forma. Não é clarificado o motivo pelo que será 

óptimo ter apenas um IPO. Seria interessante conhecer o critério (ou critérios) pelo 

qual se chega a esta proposta. Seria também útil conhecer a partir de que valor 

para esse critério (ou critérios) seria melhor passar a ter dois IPO. Sem uma 

resposta completa a estas questões não é possível validar a proposta realizada.  

17. A apresentação da medida não quantifica os ganhos, embora refira que são 

esperados ganhos pela fusão de serviços de apoio, partilha de sistemas de 

informação, uniformização das melhores práticas médicas e decisão partilhada sobre 

introdução de medicamentos de inovação. Contudo, organizações excessivamente 

grandes e geograficamente espalhadas têm igualmente potencial para menor 

articulação entre si, burocracia adicional, competição interna pela liderança de todo 

o grupo, etc... 

18. Sem excluir a eventual bondade da iniciativa proposta, a mesma não surge 

alicerçada numa clara e inequívoca apreciação das suas vantagens e desvantagens.  

 

_I.5.	  Construção	  do	  Hospital	  Oriental	  de	  Lisboa	  e	  Redimensionamento	  da	  Rede	  
Hospitalar	  da	  Região	  de	  Lisboa	  e	  Vale	  do	  Tejo	  *	  
	  

19. Com base na fundamentação apresentada no Relatório, a construção do novo 

Hospital Oriental de Lisboa e o redimensionamento da Rede Hospitalar da Região de 

Lisboa e Vale do Tejo constituem objectivos indiscutivelmente prioritários no 

momento actual. Todo o plano de reorganização da rede hospitalar de Lisboa e Vale 

do Tejo está baseado na criação de  três grandes pólos – Centro Hospitalar Lisboa 

Norte, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental e Hospital Oriental. Criados já os dois 

primeiros pólos, a não concretização do terceiro pólo comprometeria 

irremediavelmente toda a lógica e consistência do projecto.  

20. Face às dificuldades financeiras actuais teria que colocar-se, naturalmente, a 

possibilidade de o  Centro Hospitalar Lisboa Central (CHLC) desempenhar o papel de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Tomando como definição de conflito de interesse a existência de condições em que um julgamento 
profissional sobre um assunto é influenciado por um outro interesse, o facto de a Universidade Nova de 
Lisboa, por intermédio da Faculdade de Ciências Médicas, ser entidade interessada e participante no 
(eventual) novo Hospital Oriental de Lisboa, poderá ser considerado como gerando uma condição de 
conflito de interesse no comentário a este aspecto. 
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terceiro pólo atribuído ao Hospital Oriental de Lisboa. Os argumentos apresentados 

no Relatório mostram, contudo, que o novo hospital não só apresenta óbvias 

vantagens, em relação ao conjunto dos velhos hospitais do CHLC,  em termos de 

acessibilidade, qualidade de cuidados, eficiência e localização, como a estimativa do 

impacto financeiro dos dois cenários é claramente favorável ao novo hospital. 

21. Importa ainda sublinhar,  a nosso ver, as inegáveis vantagens que podem decorrer 

da criação em Lisboa de um novo hospital altamente diferenciado e inovador, 

organizado de raiz como uma instituição vocacionada para o ensino e a investigação.  

22. Acreditamos que o novo Hospital Oriental de Lisboa, que se pretende venha a ser o 

hospital nuclear do ensino da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova 

de Lisboa, representa uma oportunidade única para  desenvolver entre nós novas 

formas de articulação entre escolas médicas e serviços de saúde, mais 

consentâneas com as exigências dos tempos actuais do que aquelas que  têm 

vigorado até agora.  

23. É uma oportunidade única, porque neste projecto se conjuga o património científico 

e o prestígio da escola dos Hospitais Civis de Lisboa, dos quais virá uma parte 

importante dos recursos humanos do novo hospital,  com o projecto de 

desenvolvimento da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, 

uma faculdade com larga experiência na inovação e melhoria de serviços de saúde, 

que dispõe de recursos importantes nas áreas do ensino e da investigação em 

saúde e que com ela pode trazer os inúmeros recursos que a  Universidade Nova de 

Lisboa, através das suas diferentes unidades orgânicas, possui nestas áreas. 

24. Uma oportunidade única também  porque a possibilidade de se efectuar um 

planeamento conjunto, ao longo das diferentes fases do processo de criação  do 

novo hospital,  permitirá testar novas fórmulas de partilha de responsabilidades 

financeiras e de gestão entre o sector da saúde e o sector do ensino, que tenham 

em linha de conta as vantagens resultantes de uma gestão conjunta de aspectos 

que interessam a ambas as partes.  
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_I.6.	  Aprofundar	  a	  Parceria	  Estratégica	  com	  o	  Sector	  Social	  
	  

25. O Sistema Nacional de Saúde deverá utilizar a prestação de cuidados pelo sector 

público, pelo sector privado e pelo sector social. O Sector Social é constituído pelas 

IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social), entre elas as Misericórdias,  

geridas por gestão privada, sem outros fins para o lucro apurado que não o 

reinvestimento. As Misericórdias têm uma tradição longa na prestação de “cuidados 

de proximidade” às populações (desde o século XV), sempre com cariz fortemente 

social e humanitário. As Misericórdias, sempre com administração independente, 

seriam chamadas a integrar a rede de prestação de cuidados hospitalares em 1968, 

detendo mesmo alguns hospitais ditos públicos (central, distritais e concelhios). O 

papel das Misericórdias na prestação de cuidados tem oscilado ao longo da história, 

por opções politicas, por heterogeneidade de modelos de gestão, aqui e ali, pouco 

profissionalizada. A criação em 1976 da União das Misericórdias e do seu “Grupo de 

Saúde” daria, no entanto, maior consistência à sua participação na prestação de 

cuidados de saúde. 

26. O “Estado Social Europeu” foi desenvolvido na abastança económica, agora posta 

gravemente em causa. Por outro lado, a população está  mais envelhecida, tem 

menor poder económico e maior necessidade de intervenção social e de 

proximidade.  

27. As IPSS podem, cada vez mais, ser chamadas a intervir nesta área onde a 

solidariedade social se torna hoje, mais do que nunca, imperativa.  

28. O sector público tem uma tradição e um parque hospitalar preparado para a 

prestação de cuidados agudos de alta diferenciação, o sector privado tem como 

objectivo primário o lucro, pelo que se vê como natural e adequada a intervenção 

do sector social na prestação de cuidados de proximidade. Os sectores público e 

social apresentam, usualmente, como objectivo responder às necessidades da 

população, de modo equitativo e eficiente, sem discriminação. 
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29. Considera-se que o Estado poderá com elas contratualizar esse tipo de serviços. Por 

parte das Misericórdias seria necessária uma reorganização estratégica de modo a 

fortalecer essa capacidade.  

30. Como se vê o papel do sector social na prestação de cuidados? 

1. As IPSS, neste caso, dominantemente, as Misericórdias, deveriam assumir 

maiores responsabilidades, mediante contratualização com o Estado, para a 

prestação de cuidados continuados, apoio domiciliário e cuidados de proximidade. 

2. Poderiam ser  convidadas a integrar, cada vez mais, e a assumir com 

preponderância a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (detêm 

agora cerca de 65 %). 

3. As Misericórdias possuem uma forte implementação a nível local e 

poderiam trabalhar, em rede, com os Centros de Saúde e os Hospitais locais 

para cobertura domiciliária, cuidados de proximidade, cuidados continuados, 

apoio a idosos e incapacitados, etc.. Tal permitiria, com vantagem económica e 

social, reduzir os níveis de internamento em camas hospitalares. As USF modelo 

C, com os devidos ajustamentos legais e regulamentares, sugerem uma via 

possível para concretizar essa colaboração. 

4. As Misericórdias detêm actualmente acordos com o Estado / ARS e 

convenções com sub-sistemas para MCDT’s e consultas. Não achamos que deva 

ser essa a sua principal vocação, mas não vemos razões para que não as 

pratiquem, especialmente se houver carências locais que o sector público ou os 

privados não cubram. 

5. Vê-se como menos natural o assumir da rede hospitalar pública e dos 

cuidados agudos diferenciados pelas Misericórdias e achamos que este segmento 

deveria pertencer mais ao sector público e privado em sã concorrência. 

31. Em resumo: As Misericórdias deverão manter a sua Missão solidária, deverão ter 

gestão autónoma, trabalhar em rede com o sector público, e  mesmo privado, no 

âmbito do Sistema Nacional de Saúde. A sua actividade, a ser contratualizada com o 

Estado, deve-o ser a preços concorrenciais de mercado e dirigida para cuidados de 

proximidade com forte inspiração social.  
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32. O aprofundamento da parceria estratégica com o Sector Social da saúde pode 

contribuir para a melhoria de cuidados em diversas áreas e para um melhor 

aproveitamento dos recursos existentes no pais. Pensamos que não se deverá, no 

entanto, limitar às Misericórdias. Outras instituições do Sector Social com 

participação significativa na prestação de cuidados de saúde, caso das Ordens 

Religiosas e de outras ONG´s, poderão também ser incluídas em  medidas a tomar 

neste âmbito.  

33. Importa, em qualquer dos casos, identificar as áreas em que cada tipo de parceiros 

do Sector Social poderá colaborar com vantagens evidentes em relação ao sector 

público  e redefinir muitas das regras em que se tem baseado esta  colaboração no 

passado.  

34. A contratualização das IPSS não tem como preocupação a saúde financeira dessas 

entidades. A contratualização das IPSS terá de encarar como natural avaliar os 

cuidados prestados e o seu custo. 

35. Não se pode partir de uma presunção geral de maior, ou menor, eficiência 

económica das IPSS face a entidades públicas ou privadas similares. A evidência 

internacional a este respeito não é esclarecedora, pois dependendo do país e do 

horizonte temporal, estabelecem-se diferentes ordenações de eficiência para 

prestadores públicos, prestadores privados com fins lucrativos e prestadores 

privados sem fins lucrativos (veja-se a revisão de literatura em Pedro Pita Barros e 

Pau Olivella, 2011, Hospitals: Teaming Up, Capítulo 19 em The Oxford Handbook of 

Health Economics, editado por Peter Smith e Sherry Glied, Oxofrd University Press, 

e em Pedro Pita Barros e Luigi Siciliani, 2012, Public and Private Sector Interface, 

Capítulo 15 in Handbook of Health Economics, editado por Mark V. Pauly, Thomas G. 

McGuire e Pedro Pita Barros, North-Holland Elsevier). No caso de cuidados de 

proximidade, a literatura é mais escassa, e a disponibilidade de capacidade de 

intervenção poderá ser factor determinante para envolvimento das IPSS. 
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_I.7.	  Criação	  e	  Desenvolvimento	  de	  Centros	  de	  Excelência	   	  
 

36. Concorda-se com a ideia de definir o que se entende por  centros de excelência, 

quais são as áreas em que são prioritários e quais as exigências a que deverão estar 

sujeitos. Há certamente auto-proclamados centros de excelência a mais no país, 

nem sempre correspondendo a necessidades prioritárias, e muitas vezes levando a 

desperdícios significativos de recursos. A correcção desta situação, no entanto, é 

difícil e convém assegurar que o remédio não agrava a doença. Valerá  a pena 

reflectir sobre qual a melhor forma de garantir definições  criteriosas e 

independentes. 

37. Deverá ligar-se a ideia de centros de excelência às necessidades e capacidades de 

formação. Um centro de excelência a nível europeu poderá ter essa característica. A 

discussão que é feita nesta linha é limitada. Falta uma visão de mais longo prazo, 

sobretudo porque não se vai poder ser excelente em todas as áreas. E aqui, na 

construção de centros de excelência europeus, que procurem ter referenciação de 

doentes de outros países é que se vai jogar a liberdade de escolha dos cidadãos que 

tenham mobilidade dentro da Europa. 

38. A própria actividade de formação avançada poderá ter uma ambição europeia. 

39. A política de criação, desenvolvimento e incentivo aos centros de excelência 

hospitalares deverá ser equacionada no âmbito da política de racionalização e 

concentração da oferta, motivada por razões de qualidade e economia. 

40. Deverá assumir prioridade a apresentação de uma definição precisa do que constitui 

um centro de excelência. Uma definição possível é um centro de excelência 

constituir um ponto de confluência de profissionais qualificados e equipamentos 

sofisticados, exibindo elevado volume de actividade, alta qualidade e baixa taxa de 

erro, estando associado com o desenvolvimento de investigação e formação a nível 

avançado. 
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_I.8.	  Um	  novo	  modelo	  para	  a	  cooperação	  entre	  os	  hospitais	  e	  as	  Faculdades	  de	  
Medicina	  *	  
	  

41. Concorda-se totalmente com a ideia de que é urgente repensar a articulação entre 

as faculdades de medicina e os hospitais onde se realiza o ensino médico. O quadro 

legislativo que vigora continua a ser fundamentalmente baseado na aplicação do 

Dec. Lei 312/84, o qual se encontra manifestamente obsoleto, face às mudanças 

entretanto ocorridas a nível das instituições de saúde e do ensino médico. 

42. Em 2004 foi aprovada nova  legislação sobre esta temática (Dec Lei 206/2004). Esta 

nova legislação, no entanto,  não responde à larga maioria dos problemas 

entretanto surgidos e ignora completamente os desenvolvimentos mais inovadores 

ocorridos neste campo  a nível dos outros países, não tento tido qualquer aplicação 

na prática. 

43.  Na ausência de um quadro legislativo adequado, a interface entre as faculdades de 

medicina e os hospitais onde decorre o ensino clínico tem sido gerida através de um 

modelo com demasiados elementos informais, decorrente de acordos e protocolos 

heterogéneos, e por isso mesmo escassamente regulamentados. 

44. Como os serviços/hospitais onde se faz ensino pré-graduado não têm qualquer 

característica identitária formalmente definida e bem regulamentada, é impossível 

estabelecer de forma clara a distribuição temporal das tarefas aos clínicos docentes, 

criando-se ainda um terreno fértil para o aparecimento de tensões com o restante 

corpo clínico que não tem funções docentes. 

45. A inexistência de uma estrutura de gestão que agregue as áreas docente e 

hospitalar impede desde logo a possibilidade de se planear de forma integrada as 

actividades clínicas, docentes e de investigação. Com efeito, o modelo existente das 

comissões mistas pode quando muito contribuir para melhorar pontualmente a 

articulação entre as duas áreas, dentro das limitações que a inadequação do quadro 

legal impõe.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Tomando como definição de conflito de interesse a existência de condições em que um julgamento 
profissional sobre um assunto é influenciado por um outro interesse, o facto de a Universidade Nova de 
Lisboa, por intermédio da Faculdade de Ciências Médicas, ser entidade interessada e participante no 
(eventual) novo Hospital Oriental de Lisboa, poderá ser considerado como gerando uma condição de 
conflito de interesse no comentário a este aspecto.	  
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46. Ora aquilo que está plenamente demonstrado é que a articulação por si só não é 

um modelo suficiente para responder aos desafios que se colocam ao ensino médico 

clínico, os quais só poderão ser ultrapassados, como já ocorreu em alguns dos 

países mais desenvolvidos da União Europeia, através da integração num mesmo 

órgão do planeamento das actividades clínicas, docentes e de investigação. Por 

outras palavras, a solução já não reside na melhoria do sistema actual, que está 

esgotado, mas numa significativa mudança de princípios e de procedimentos, sob a 

óptica do conceito de ‘integração’.  

47. Neste contexto, considera-se indispensável e urgente a substituição do actual 

modelo de articulação entre as faculdades de medicina e as instituições de saúde 

onde se realiza o ensino médico por um modelo que deverá resultar de uma 

discussão envolvendo as direcções das Faculdades, assim  como os  responsáveis 

das principais instituições de saúde com uma participação relevante no ensino 

médico.  

48. Importa acima de tudo garantir uma definição clara dos princípios que deverão 

reger a articulação, por um lado,  entre cada faculdade de medicina e a unidade 

prestadora de cuidados de saúde nuclear das suas actividades de ensino médico e 

investigação (qualquer que seja a designação que esta unidade nuclear venha a ter, 

hospital universitário ou outra), e, por outro, entre cada faculdade e as restantes 

instituições de saúde afiliadas. O ensino médico exige actualmente uma articulação  

com um hospital altamente diferenciado  e com nível de excelência nas áreas 

fundamentais da clínica, organizado, de raiz,  como uma instituição vocacionada 

para o ensino e a investigação; e exige uma articulação com um conjunto 

diversificado de hospitais e centros de saúde que fundamentalmente colaboram na 

fase final do ensino clínico profissionalizante. Os dois tipos de articulação colocam 

problemas  muito diferentes, que exigem respostas também muito diversas.  

49. Sobretudo no primeiro caso, importa assegurar o desenvolvimento de novas 

fórmulas de partilha de responsabilidades financeiras e de gestão entre o sector da 

saúde e o sector do ensino, que tenham em linha de conta  tanto os custos como as  

contribuições do ensino e da investigação para a produção do hospital, bem como 
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as vantagens resultantes de uma gestão conjunta de aspectos que interessam a 

ambas as partes interessadas.  

50. O novo modelo a criar deverá possibilitar a participação das faculdades na gestão 

dos seus hospitais nucleares, nomeadamente na área de recursos humanos (ex., 

afectação do horário dos clínicos docentes às diferentes actividades, nomeações de 

cargos de direcção de serviços e departamentos, entre outros aspectos). Deverá 

igualmente  contemplar a possibilidade de criação de um órgão de gestão único, 

com responsabilidade de elaborar o planeamento estratégico das actividades clínicas, 

docentes pré-graduadas e de investigação.  

51. As escolas médicas e os hospitais hoje reconhecidos, a nível internacional,  como 

referências de qualidade, inovação  e eficiência, são instituições  que souberam não 

só integrar as componentes assistencial, de ensino e de investigação, como 

souberam desenvolver estratégias potenciadoras das sinergias possíveis entre as 

três componentes, e souberam afirmar-se como o suporte científico de uma rede 

diversificada de serviços de saúde numa determinada área geográfica, de acordo 

com o modelo dos centros médicos académicos, inicialmente surgido nos Estados 

Unidos e crescentemente adoptado nas outras partes do mundo. 

52. Algumas faculdades de medicina em Portugal encontram-se já envolvidas, em 

conjunto com hospitais,  em processos de criação de centros médicos académicos, 

que, a exemplo das experiências desenvolvidas noutros países,  visam justamente a 

gestão conjunta e integrada  das componentes académica e assistencial. O novo 

modelo a criar deverá funcionar como um elemento facilitador destes processos. 

53. Esta discussão terá vantagem em também associar as unidades de saúde pública 

das universidades e representantes das instituições que formam as outras profissões 

de saúde. Eventualmente, poderá ser igualmente contemplada a cooperação com 

escolas de economia e gestão. 
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II.	  Uma	  política	  de	  financiamento	  mais	  sustentável	   	  

_II.1.	  Planeamento	  Estratégico	  e	  Operacional	  das	  Unidades	  Hospitalares	   	  
	  

54. O conjunto de propostas enunciadas merece ponderada reflexão respondendo, na 

sua globalidade, à maior parte das necessidades identificadas nos diversos trabalhos 

de investigação que avaliaram e mediram os problemas críticos da organização 

hospitalar. Desde a ambulatorização cirúrgica às políticas integradas de qualidade.  

55. Neste âmbito seria desejável definir uma política nacional de qualidade, em meio 

hospitalar que integrasse os diferentes aspectos relativos à governação clínica, 

segurança e gestão do risco.  

56. Neste contexto, é fundamental garantir a coerência global ao nível institucional e 

nacional de uma Rede Informática da Saúde eficaz e segura. A mobilidade dos 

profissionais deveria ser estimulada e aprofundada através de um sistema flexível 

de partilha de competências. 

57. No âmbito da racionalização e da eficiência deveria ser assumida com maior clareza 

a necessidade de existir uma função Agência para a Avaliação das Tecnologias em 

Saúde. No plano da gestão estratégica dos recursos humanos seria importante 

assumir a redefinição dos papéis profissionais através da reconfiguração do 

respetivo "skill mix". 

58. Na definição desta medida falta o elemento essencial de saída do que estiver a 

funcionar mal. Teria sido útil fazer ou prever a realização de “case studies” e 

identificação de melhores práticas. O trabalho desenvolvido pelo gabinete de 

estudos proposto deveria dar origem a informação publicamente disponibilizada e 

escrutinável. 

 

_II.2.	  Benchmarking	  Hospitalar	  e	  Quadro	  Estratégico	  de	  Indicadores	  de	  Desempenho
	   	  
59. Para a definição de indicadores de desempenho, sugere-se a utilização de um 

subconjunto dos indicadores que já estão criados para as parcerias público privadas. 

Para além deste aspecto, sugere-se identificar e mensalmente publicar um “case 

study” de melhor prática. Ou criar um concurso anual com divulgação detalhada por 
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12 meses dos 12 melhores exemplos. O “bechmarking hospitalar” deverá ser 

também visto numa perspectiva de permanente actualização e aprendizagem de 

melhores práticas, e não apenas “jogar para os indicadores”, tem que ser um 

instrumento de transformação interna e não unicamente um exercício de 

comunicação para o exterior.  

60. Concorda-se com a proposta de reforçar o trabalho de monitorização e 

acompanhamento do desempenho hospitalar pelas autoridades regionais e central. 

 

_II.3.	  Unificação	  da	  Tabela	  de	  Preços	  Hospitalar	   	  
	  

61. É mencionada uma partilha de risco, mas não se encontra identificado o risco. Quais 

as classes de risco relevantes. Novamente, é passível de utilização nesta medida os 

conhecimentos adquiridos na experiência das parcerias público - privadas.  

62. É uma proposta sem grande justificação técnica, ignorando a hierarquização da rede 

hospitalar. Talvez aceitável, se a proposta fosse apenas de tendencial aproximação 

a uma unificação. Deverá ser apresentado o racional de suporte à um preço 

uniforme para instituições com níveis de diferenciação, competências e objectivos 

diferentes. 

63. A utilização do ICM (índice de case mix) é conhecido com um desfazamento que 

pode ir até dois anos. Poderá prever-se um ajustamento retrospectivo por forma a 

compensar desvios e eliminar o risco de previsão no índice de case mix. (nota: a 

respeito da capacidade de prever o ICM e as suas implicações para o financiamento 

hospitalar, veja-se “Forecasting case-mix indexes using a panel data models. An 

empirical test of models using surgical admissions in Portuguese public hospitals”, 

Francisco Rocha Gonçalves e Pedro Pita Barros, mimeo, disponibilizado em anexo). 

64. Não se encontra definido o que é uma melhor e mais justa distribuição dos recursos 

financeiros. É indicado que existe potencial para redução do indicador demora 

média do internamento. É necessário saber mais, nomeadamente se há um efeito 

estatístico por aumento da cirurgia de ambulatório. Na previsão do impacto, importa 

saber qual a qualidade do ponto de partida. As estimativas / simulações 
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apresentadas no quadro 26 não tem em conta quem já possa estar perto de um 

maior nível de eficiência. 

65. A prática de uma tabela única de preços sugere que não existem economias de 

escala que sejam exploradas? Permite-se que cada hospital cresça ou diminua para 

atingir a sua escala óptima, ou pelo menos a zona da curva de custos em que 

existem rendimentos marginais constantes? A evidência disponível sobre Portugal 

sugere que os grandes hospitais têm deseconomias de escala, para além de 

sobrecustos de associados com ensino de medicina. 

66. Deverá ser tornada clara qual a consequência para uma entidade que não ajuste os 

seus custos face à tabela praticada. 

67. A questão das economias de escala não é ignorada no relatório, mas não se retiram 

todas as conclusões relevantes, nem é feita referência à evidência disponível, 

parecendo aceitar-se que há sempre benefícios de maior escala, o que é desmentido 

pelos estudos sobre o tema.  

68. Vale por isso a pena referenciar o que conhecemos dessas economias de escala. Os 

estudos para Portugal revelam que em geral os grandes hospitais exibem já 

deseconomias de escala, isto é, os seus custos aumentam mais do que 

proporcionalmente face ao aumento da actividade. O que coloca em questão a 

criação de grandes centros hospitalares. Exemplos de estudos que tratam do 

problema de economias de escala nos hospitais e que avaliam criação de centros 

hospitalares - Luis Melo Gonçalves,  2008, Análise da eficiência dos hospitais SA e 

SPA segundo uma abordagem de fronteira de eficiência, Tese de Doutoramento, 

ISCTE, Álvaro Almeida e José Pedro Fique, 2011, Evaluating Hospital Efficiency 

Adjusting for Quality Indicators: an Application to Portuguese NHS Hospitals, André 

Fortuna e Pedro Pita Barros, Advantage of hospital mergers: short-run and long-run 

effects – an empirical exploration, Ricardo Gonçalves e Pedro Pita Barros,  

Economies of scale and scope in the provision of diagnostic techniques and 

therapeutic services in Portuguese hospitals, para serviços dentro do hospital, 

António Afonso e Sónia Fernandes, 2008, Assessing Hospital Efficiency: Non-

parametric Evidence for Portugal. 
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69. Na definição de preços para as actividades hospitalares, há que ter em atenção que 

se por um lado se pretende que promovam uma maior eficiência tecnológica 

(aproximação à melhor prática, à fronteira de eficiência), por outro lado não podem 

deixar de reflectir a eficiência possível (no sentido de movimentos ao longo da 

fronteira de eficiência, sempre que esta não exibir rendimentos constantes à escala). 

 

_II.4.	  Transformação	  de	  todos	  os	  Hospitais	  em	  EPE	  
	  

70. Concorda-se com a proposta, bem como a metodologia indicada. É positiva a 

consideração que o modelo empresarial é o mais adequado à gestão hospitalar. 

	  

_II.5.	  Elaboração	  de	  Contratos-‐Programa	  Plurianuais	  (3	  anos)	   	  
	  

71. Os contratos-Programa a estabelecer com os diferentes Centros Hospitalares, 

Hospitais e Unidades Locais de Saúde deveriam ter uma dimensão pluri-anual sem 

dispensarem, no entanto,  um modelo de acompanhamento e de monitorização 

trimestral por parte da entidade gestora de rede (ACSS?).  

72. Este modelo de contrato plurianual deveria assentar numa maior autonomia e 

responsabilização das equipas de gestão. O contrato deveria fixar objetivos anuais 

através de um rigoroso contrato de gestão suportado em mecanismos de avaliação 

interna e externa poderosos e transparentes.  

73. A contrapartida deste elevado grau de exigência deveria ser a atribuição de maior 

autonomia gestionária garantindo sobretudo resultados com flexibilização nos  

processos. 

74. Planeamento estratégico deverá assumir um papel mais visível. A elaboração de 

planos plurianuais de actividade, como recomendado, é desejável e será um 

importante exercício anual, feito com horizonte de três anos.  

75. Deve ser feita uma distinção entre medidas de estrutura e medidas de instrumentos 

de gestão e medidas de acompanhamento da gestão. 
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_II.6.	  Incorporação	  do	  Nível	  de	  Satisfação	  dos	  Utentes	  na	  Avaliação	  de	  Desempenho	  
dos	  Hospitais	  	  
	  

76. A realização de inquéritos de satisfação dos utentes faz sentido, e deverá ser 

desenvolvida numa base anual. Os inquéritos deverão ser anónimos. Deverá ter-se 

em conta que num contexto de liberdade de escolha como a defendida inicialmente 

como princípio, a inquirição apenas aos utilizadores do hospital tenderá a ser uma 

medida enviezada, na medida em que os cidadãos que antecipam, porque razão for, 

uma experiência menos positiva que numa alternativa irão procurar essa alternativa.  

77. A comparação entre hospitais num contexto de liberdade de escolha tem que 

atender ao exercício dessa liberdade de escolha na modelização realizada, devendo 

a figura 12 ser adaptada para incluir a questão da selecção da amostra.  

78. Não há uma população servida por um hospital, apenas proximidade maior ou 

menor às instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde. Note-se que num 

contexto de liberdade de escolha, em princípio todos os hospitais são alternativa 

potencial. Para realização dos estudos, sugere-se que seja colocada a concurso 

público a sua realização, com a obrigação de os dados, anonimizados, serem 

cedidos às instituições hospitalares, e seis meses a um ano depois serem colocados 

num repositório para utilização da comunidade, permitindo validar as conclusões 

que sejam inicialmente retiradas.  

79. Por fim, não se deve esquecer as fragilidades dos inquéritos de satisfação como 

indicador de gestão, devendo ter como utilidade principal o dar indicações sobre 

aspectos passíveis de melhoria. 

 

_II.7.	  Desenvolvimento	  de	  um	  Sistema	  de	  Custeio	  e	  de	  Contabilidade	  de	  Custos	  
Uniforme	  
	  

80. Nada a acrescentar, uma vez que é uma área de importância crucial e que importa 

realmente desenvolver. 
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_II.8.	  Melhoria	  do	  Processo	  de	  Cobranças	   	  
	  

81. A cobrança às seguradoras tem que atender ao funcionamento dos seguros. Em 

particular, é necessário responder à questão se é aceitável ter que haver 

autorização das seguradoras para que seja incorrido determinado tipo de despesa 

que será reembolsado (pago) pelo seguro.  

82. Mais do que acompanhamento há toda uma forma de actuação que é diferente nas 

companhias de seguro privados face ao Serviço Nacional de Saúde. Neste campo, 

poderá explorar-se o conhecimento das relações entre as companhias seguradoras e 

os hospitais privados, já que as relações a estabelecer tenderão a ser similares. 

Importa também estabelecer como é definido o preço cobrado às entidades 

externas. Deverá ser o preço marginal ou o preço médio? Os dois preços são 

diferentes se houver economias (ou deseconomias) de escala.  

83. Uma discussão destes aspectos pode ser encontrada em “O papel dos sistemas 

privados de saúde num sistema em mudança,” Pedro Pita Barros, A. Sá Leal e 

Carlos Gouveia Pinto, editores, ANSS – Associação Nacional de Sistemas de Saúde, 

Lisboa 1999, no artigo “Sistemas privados de Saúde – Que relação com o SNS (na 

prestação)?”. 

	  

III.	  Integração	  de	  cuidados	  para	  melhorar	  o	  acesso	   	  

_III.1.	  Definição	  de	  critérios	  de	  Referenciação	  entre	  a	  Rede	  de	  Cuidados	  Primários	  e	  a	  
Rede	  Hospitalar	   	  
	  

84. As medidas propostas neste domínio parecem-nos, em geral, correctas. A evidência 

disponível  e a experiência desenvolvida em Portugal em algumas especialidades 

mostram que  a definição de critérios de referenciação entre  a Rede de Cuidados 

Primários e a Rede Hospitalar contribuem para uma maior integração  de cuidados  

e melhores resultados na gestão de doenças crónicas. O problema não está no 

acordo quanto aos princípios mas sim na sua implementação. Valeria a pena estudar 

as barreiras que mais têm dificultado, entre nós, uma maior integração de cuidados, 
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para melhorar significativamente a implementação das medidas que se venham a 

tomar neste campo. 

85. Concorda-se com a necessidade de abordar o problema no contexto da governação 

clínica. Contudo só será possível desenvolver uma forma sólida de referenciação 

com um sistema de informação que permita validar as decisões (aplicação de 

protocolos) e desenvolver mecanismos de “feedback”/aprendizagem. Depois há uma 

questão de gestão da mudança, que somente com um trabalho de desenvolvimento 

organizacional e apoiado por um SI que agilize o processo podemos ambicionar 

conseguir impor um mecanismo de referenciação mais eficaz. Podemos encontrar na 

literatura pistas para perceber a importância de envolver a dimensão organizacional. 

Para compreender as dimensões organizacionais, veja-se Halligan e Donaldson, 

2010, Implementing Clinical Governance: Turning Vision into Reality, British Medical 

Journal) e para sugestões de utilização de sistemas de informação, ver Lapão 

(2010). 

86. Não é claro como se compatibiliza a lógica de critérios de referenciação com o 

princípio de liberdade de escolha. O médico dos cuidados de saúde primários pode 

escolher livremente o hospital? Se sim, o que sucede se o hospital já tiver excedido 

a sua produção contratada? O acompanhamento dos doentes crónicos deveria surgir 

numa medida separada. Deverão ser os cidadãos em dois grupos com 

procedimentos distintos (doentes crónicos e outros)? A criação de mais uma 

estrutura (UCF) é mesmo necessário? A resposta a estas questões é crucial para a 

coerência total do sistema preconizado. 

 

_III.2.	  Promover	  a	  consulta	  de	  Especialidades	  Hospitalares	  nos	  Centros	  de	  Saúde	  
	  

87. Pode ser uma boa ideia se integrada num modelo de colaboração mais alargado, 

que inclua a criação de canais de comunicação entre médicos dos Cuidados 

Primários  e médicos especialistas dos hospitais, reuniões regulares para discussão 

de casos e criação de critérios de referenciação.  

88. A experiência obtida em algumas áreas, por exemplo a  da Psiquiatria, mostra que, 

quando reunidas estas diferentes componentes, os resultados são positivos. Sendo 
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uma medida isolada, no entanto, é de temer que eventuais efeitos perversos (por 

exemplo, procura excessiva de consultas especializadas) excedam as vantagens 

possíveis. 

89. Considera-se que será útil a realização de programas piloto devidamente 

monitorizados, balizados temporalmente de forma clara, avaliando os ganhos para 

os utentes, o impacto sobre os custos e as barreiras ao bom funcionamento do 

modelo de colaboração definido. A avaliação dentro de um horizonte temporal pré-

definido deverá concluir ou pela disseminação de forma geral do programa piloto ou 

pela sua extinção. 

	  

_III.3.	  Promover	  protocolos	  de	  actuação	  entre	  os	  ACES	  e	  os	  Hospitais	  e,	  a	  eventual	  
criação	  das	  UCFs	   	  
	  

90. A utilização crescente de modelos colaborativos de cuidados para doenças crónicas, 

envolvendo os cuidados primários e os hospitais, é altamente desejável. Em várias 

doenças crónicas, esquemas de “stepped-care collaborative care” que definam à 

partida o que fazer em cada fase, por cada um dos actores envolvidos, tem 

vantagens evidentes. Tomando em consideração as dificuldades  de implementação 

deste tipo de programas,  talvez os objectivos tenham que ser menos ambiciosos, 

tendo que se passar por uma primeira fase de programas piloto, reforçando-se a 

importância destes últimos. 

	  

_III.4.	  Promover	  consultas	  com	  recurso	  às	  novas	  Tecnologias	  em	  situações	  específicas	  
	  

91. O problema tem duas dimensões: organizacional e tecnológico. A ideia é boa e 

existem casos reportados na literatura. Sugere-se que se desenvolva um conjunto 

de experiências piloto devidamente acompanhados por equipa multidisciplinar (1 

médico hospitalar, 1 médico ACES, 1 gestor, 1 investigador), pois deve ser analisado 

o custo efectivo (serviço tecnológico, tempo consulta, necessidade de nova consulta 

por fragilidade da consulta) e a satisfação do doente. Isto pode ser feito durante 1-2 
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meses em 2012 por forma a permitir que este "canal" possa ser contractualizado em 

2013. 

92. Berg et al. (2003) explicam a dimensão social dos sistemas de informação e como 

devemos envolver a organização no seu desenvolvimento. 

93. Outros detalhes a serem esclarecidos são: a) Como é paga a consulta sem presença 

do utente? Convém definir o modo como tal sucede; e, b) Que papel poderão ter as 

auditorias clinicas? 

 

_III.5.	  Atender	  os	  Doentes	  triados	  como	  “Não	  Urgentes”	  fora	  das	  Urgências	  
Hospitalares.	  
	  

94. O retirar de casos não urgentes das urgências hospitalares remete para a integração 

entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares. Seria interessante uma 

maior documentação da experiência da Unidade Local de Matosinhos neste campo.  

95. É necessário reconhecer também nessa articulação das dificuldades de cultura entre 

os dois níveis de cuidados. Informação mais detalhada sobre esta relação foi obtida 

em “Primary and Hospital Care: Building a happy marriage”, Filipe Calado e 

Machado e Pedro Pita Barros, mimeo (disponibilizado em anexo).  

96. Em João Varandas Fernandes, Pedro Pita Barros e Adalberto Campos Fernandes, 

2011, Três Olhares sobre o futuro do sector da saúde, é sugerida a utilização de 

elementos preço na relação entre estes dois níveis de cuidados como forma de levar 

a que os cuidados de saúde primários procurem resolver essas situações não 

urgentes (argumento que se baseia na análise formal de Barros e Martinez-Giralt, 

2003, “Preventive Health Care and Payment Systems”, Topics in Economic Analysis 

and Policy (B.E. Journal), 3(1): artigo 10.).  

97. A proposta inclui 7 medidas principais, das quais não é fornecido o quadro de 

evidência que o justifica e que são na realidade 8: "1) definir critérios de 

referenciação entre os cuidados de saúde primários e hospitais; 2) promover a ida 

de especialistas hospitalares aos cuidados de saúde primários; 3) promover reuniões 

entre as direcções clínicas de hospitais e cuidados de saúde primários, criando 

eventualmente UCFs; 4) promover consultas com recurso a novas tecnologias; 5) 
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atender os doentes triados como não urgentes fora das urgências hospitalares; 6) 

agilizar a referenciação de utentes para a RNCCI; 7) adequar a contratualização de 

consultas e cirurgias à procura; e 8) reduzir os cuidados baseados no internamento 

(ambulatorização de cuidados)." 

98. Estas medidas, embora adequadas, não é certo que resolvam o problema das 

urgências hospitalares, uma vez que não atacam a disponibilidade e interesse dos 

cuidados de saúde primários em resolver e atrair estas situações consideradas 

menos graves. É importante a informação aos utentes e o conhecimento das suas 

expectativas. É importante usar como parte da solução a estrutura das taxas 

moderadoras, como preconizado pelo Memorando de Entendimento assinado com 

Comissão Tripartida Comissão Europeia / Banco Central Europeu / Fundo Monetário 

Internacional. 

99. Decorre neste momento um estudo (AVALACES/INSA) coordenado pelo IHMT sobre 

modelos de gestão e de governação clínica no interface entre hospitais e ACES. 

 

_III.6.	  Agilizar	  a	  referenciação	  de	  Utentes	  para	  a	  RNCCI	  –	  Rede	  Nacional	  de	  Cuidados	  
Continuados	  Integrados	  
	  

100. A actuação proposta para esta área baseia-se unicamente nos aspectos de 

relação burocrática. Será de pensar como introduzir elementos financeiros nesta 

relação de referenciação por forma a alinhar os incentivos das partes. De outro 

modo, é antecipável que se ouçam recorrentemente queixas de parte a parte 

relativamente a dificuldades de ordem processual. 

101. Concorda-se com a proposta, pela importância de melhorar a articulação entre 

níveis de cuidados e pela necessidade de melhorar a gestão de processos. A 

questão fundamental é melhorar a gestão do processo, não é um problema de 

procedimentos. 
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_III.7.	  Adequar	  a	  contratualização	  de	  Consultas	  e	  de	  Cirurgias	  à	  respectiva	  Procura	  
	  

102. Não é claro o que é pretendido com esta medida, nomeadamente como deverá 

ser estabelecida a procura normativa, por um lado, e como se lida com a incerteza 

associada com essa procura de consultas e cirurgias. É importante recolher de uma 

forma sistematizada a evidência disponível e o conhecimento existente no ACSS. 

IV.	  Hospitais	  mais	  eficientes	   	  

_IV.1.	  Aumentar	  as	  taxas	  de	  Cirurgia	  de	  Ambulatório	   	  
	  

103. A Cirurgia de Ambulatório corresponde hoje em todo o mundo ocidental a cerca 

de 60% da actividade cirúrgica. Idealmente aplicada a indivíduos sem co 

morbilidades e  a procedimentos menos invasivos, tem sido alargada, mediante uma 

correcta estratificação de risco.  

104. As vantagens estão identificadas: Maior satisfação, igual eficácia mas maior 

eficiência, igual segurança. Menos tempo no hospital implica menores custos e 

menor exposição a eventos adversos, nomeadamente infecções nosocomiais. 

Igualmente, maior liberação de camas para outros doentes aos quais a Cirurgia de 

Ambulatório se não possa aplicar.  

105. Como identificou o GTRH os números da Cirurgia de Ambulatório entre nós 

apresentam grande margem para aumento, sendo em muitas áreas inferiores em 

50 % às praticadas no Reino Unido. Assume o GTRH como meta desejável os 70% 

de Cirurgia de Ambulatório em 2015.  

106. O potencial de cirurgia de ambulatório é elevado. Veja-se a este respeito a 

posição do National Health Service de Inglaterra e a sua política Treat day-surgery 

as the norm (documento disponível em 

http://www.institute.nhs.uk/quality_and_service_improvement_tools/quality_and_se

rvice_improvement_tools/day_surgery_-_treat_day_surgery_as_the_norm.html).  

107. Como chegar lá? 
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1. É totalmente desejável e mesmo prioritário, expandir as taxas de Cirurgia 

de Ambulatório em Portugal. As vantagens são económicas, técnicas, de 

segurança e de satisfação de doentes.  

2. O GTRH propõe algumas medidas e gostaríamos, agora, de as reformular: 

a. É fundamental incentivar os Hospitais & Profissionais para a realização de 

Cirurgias de Ambulatório. Para tal poder-se-ia optar por uma de duas vias (ou 

ambas):  

i. Incentivar, positivamente, por remuneração, Hospitais e 

Profissionais por procedimento ambulatório, controlando a taxa de 

sucesso (nomeadamente, satisfação e não reinternamento). Em suma, 

interessar profissionais e Hospitais pela boa prática 

ii. Incentivar, por remuneração negativa, os Hospitais, tal como o 

GTRH propõe, sempre que um caso típico para cirurgia ambulatória 

seja realizado em internamento. Neste caso o Hospital seria 

remunerado pelo GDH ambulatório. Desta opção é de mais difícil 

implementação pois seria necessário fazer o controlo técnico da 

indicação para Cirurgia de Ambulatório, que depende de cada caso.  

b. A Cirurgia de Ambulatório carece de um enquadramento próprio (circuito 

individualizado) no Hospital e de uma “equipa Cirurgia de Ambulatório” 

dedicada, constituída pela Anestesiologia, pela Cirurgia, pela Enfermagem e 

por um membro “gestor – dinamizador” da actividade. Carece de uma sólida 

base organizacional que deveria ter uma estruturação central inspiradora 

(norma) para ser aplicada localmente (circuito, condições, protocolos, 

indicações,.. etc..). A avaliação e estratificação do risco pré–operatório são 

fundamentais (Anestesiologista e Cirurgião). 

c. A Cirurgia de Ambulatório carece, não menos, de  informação para os 

Doentes, mencionando as vantagens, os casos possíveis e os circuitos, os 

cuidados a ter, as implicações..., para que sejam eles, doentes, a pedir para 

ter Cirurgia de Ambulatório e a colaborar na sua prática, com confiança. A 

publicação de um livro, manual, para doentes seria muito desejável. 
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d. Concorda-se com a criação central de um núcleo dinamizador da Cirurgia 

de Ambulatório em Portugal, englobando Profissionais e ACSS, que também 

acompanhará o crescimento e o sucesso da actividade, dando deles nota aos 

hospitais, aos profissionais e ao  Público. 

108. Em Resumo: É fundamental expandir a Cirurgia de Ambulatório, para tal acha-se 

crucial incentivar, positivamente, os Hospitais e os profissionais. Organização local, 

informação para os doentes e acompanhamento da performance - segurança são 

fundamentais. 

	  

_IV.2.	  Uniformização	  de	  Protocolos	  Pré-‐Operatórios	   	  
	  

109. O GTRH identificou, e bem, a necessidade de protocolos pré-operatórios para  

melhoria da eficiência hospitalar, por diversas razões: Primeiro por que permite 

economizar MCDT’s, tantas vezes requisitados em excesso e com critério discutível. 

Depois porque permite uma mais correcta estratificação do risco operatório, com 

implicações de efectividade e de segurança.  

110. Em muitos países com níveis de regulamentação técnica da Saúde superiores ao 

nosso essa prática existe e é aceite e pensa-se ser, agora, o momento de a 

introduzir entre nós. Esta medida insere-se no plano mais vasto de introduzir 

Normas de Orientação Clínica (NOC’s) em curso pela DGS – OM e parece ser 

oportuna. Acha-se fundamental envolver a Ordem dos Médicos e o sector técnico–

profissional. Acrescentam-se algumas recomendações práticas: 

1. A avaliação pré – operatória  global é responsabilidade conjunta da 

Anestesiologia e da Cirurgia, oferecendo uma oportunidade inigualável de 

trabalho em equipa. No entanto, deveria-se, entre nós, como  acontece noutros 

países (Reino Unido) entregar essa responsabilidade primariamente, à 

Anestesiologia que assegura toda a “Medicina Peri – Operatória”. 

2. Acha-se, assim, correcto, como sugere o GTRH, que se envolva a OM, a 

Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, A Sociedade Portuguesa de Cirurgia e a 

DGS na realização de protocolos pré – operatórios. 
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3. Uma vez estabelecidos os protocolos pré-operatórios é fundamental que 

se crie a obrigatoriedade de que sejam cumpridos. Pensa-se que a publicação da 

norma e de uma folha pró-tipo de avaliação pré – operatória para uma lista 

standard de procedimentos cirúrgicos poderia ser o caminho. A Anestesiologia 

ficaria responsável pela avaliação pré – operatória. 

111. Em resumo: Concorda-se com a adopção de protocolos pré-operatórios, sugere-

se que sejam introduzidos utilizando a via das NOC’s (Normas de Orientação Clínica), 

fiquem no controle da Anestesiologia e sejam vinculativas. Uma das opções seria 

que ficassem associadas ao cumprimento de Boas Práticas e reconhecidas como tal, 

no âmbito do projecto “SINAS” da ERS, eventualmente, conduzindo a classificações 

diferenciadoras de Qualidade. 

112. Realça-se a importância dos sistemas de informação para o bom funcionamento 

das NOC (garantindo a adesão ao protocolo e documentando desvios justificados). 

 

_IV.3.	  Optimização	  do	  funcionamento	  do	  SIGIC	   	  
	  

113. O SIGIC é um sistema muito interessante (desenvolvido à semelhança de 

sistemas como o Australiano, etc.), já com alguma maturidade que vale a pena 

potenciar. Naturalmente. o sistema pode ainda evoluir. Nomeadamente no que diz 

respeito aos processos organizacionais e de gestão (onde subsistem ainda algumas 

inconsistência e conflitos).  

114. Deve-se realçar o aspecto inovador deste sistema, caso interessante de 

utilização das tecnologias de informação (ver artigo apresentado na Conferencia 

Europeia de Informática Médica em 2009: Gomes e Lapão, 2009, em anexo).  

115. Sugere-se que se faça uma auditoria rigorosa (extensão da auditoria do Tribunal 

de contas (de 2009, ver em anexo) considerando aspectos organizacionais, 

processuais e de gestão, não no sentido de o sistema estar radicalmente errado ou 

a funcionar de forma deficiente e sim para explorar vias de aproveitar e desenvolver 

o trabalho já realizado.  
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_IV.4.	  Criação	  do	  Programa	  Nacional	  de	  Revisão	  da	  Utilização	   	  
	  

116. Este é um aspecto bastante relevante. A metodologia proposta baseia-se em 

experiência anterior, e considera-se como sendo apropriada. 

	  

_IV.5.	  Racionalização	  dos	  pedidos	  de	  MCDT	   	  
	  

117. Faz todo o sentido desenvolver-se medidas de racionalização dos MCDT dado o 

peso destes nos orçamentos. Dada a importância e dificuldade sugere-se que se 

comece por fazer um piloto com um conjunto de hospitais, que permita testar as 

guidelines (e o seu impacto) bem como testar a tecnologia. Trata-se de uma medida 

que merece toda atenção e rigor científico (sugere-se a leitura do artigo de Berg et 

al. 2003). Nota: os seminários só servem para algum debate e para posicionar os 

problemas nas agendas, quando se passa à implementação há que basear em 

estudo rigoroso. 

118. A análise do que deve ser produzido internamente num hospital, do que deve ser 

concentrado, ou separado no caso de se esgotarem as economias de escala, deve 

ser precedido de uma análise série da realidade. O trabalho de Ricardo Gonçalves e 

Pedro Pita Barros (2013) “Economies of scale and scope in the provision of 

diagnostic techniques and therapeutic services in Portuguese hospitals”, Applied 

Economics, 45:4, 415-433, fornece uma primeira visão e a mesma metodologia 

poderá ser adoptada para outros serviços. 

	  

_IV.6.	  Ajustamento	  dos	  Quadros	  de	  Pessoal	  dos	  Hospitais	  em	  função	  das	  necessidades	  
da	  Procura	  de	  Cuidados	   	  
	  

119. A correcção das assimetrias de distribuição dos recursos humanos  é um 

objectivo essencial. Apoia-se a ideia de  rever e melhorar o diagnóstico da situação 

actual e de fazer uma estimativa das necessidades futuras em cada especialidade, 

por região, hospital e centro de saúde. Espera-se, no entanto, que não se fique pelo 
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diagnóstico e que a este se siga a implementação de uma estratégia consertada que 

assegure uma realocação efectiva do pessoal excedentário. 

	  

_IV.7.	  Promover	  a	  Mobilidade	  dos	  Profissionais	  de	  Saúde	   	  
	  

120. A superação de obstáculos legais  e a negociação com sindicatos são 

indispensáveis mas não bastam. Para que a mobilidade dos profissionais se 

concretize terão  que ser acompanhadas de medidas que penalizem as instituições 

que não cumpram os princípios estabelecidos e  incentivem os profissionais 

implicados. 

121. É dito que se deve garantir a manutenção dos direitos adquiridos pelos 

trabalhadores que decidam aderir à mobilidade. No actual contexto, se há tantos 

contratos sociais e implícitos que são desrespeitados, que direitos adquiridos devem 

ser respeitados? Seria de esperar um pouco mais de desenvolvimento deste aspecto, 

face aos vários relatórios produzidos. 

122. Considera-se sem interesse o apelo implícito à emigração dos profissionais de 

saúde na referência da alínea c) da descrição da medida à cooperação com a CPLP. 

 

_IV.8.	  Promoção	  de	  contratos-‐mistos	  com	  remuneração	  associada	  ao	  desempenho	  
	  

123. O sistema de remuneração deve ser revisto, mas a novo modelo não pode ser 

limitado a incentivos a produtividade individual. As mudanças devem ter em conta 

os seguintes aspectos: 

• A remuneração não é o único factor de motivação dos profissionais (outros 

factores incluem condições de trabalho, acesso a formação continua, 

reconhecimento profissional, etc.) 

• O impacto dos incentivos financeiros é geralmente de curto prazo e deve ser 

reavaliado regularmente 

• O objectivo de rever o sistema de remuneração é melhorar a eficiência e a 

qualidade dos serviços; não pode focar-se somente no aumento da 

produtividade. 
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• O trabalho nos hospitais (e nas outras organizações prestadoras) é feito em 

equipa, e consequentemente os incentivos deveriam ser dirigidos a grupos de 

prestadores. 

• Para ser eficaz, o sistema de remuneração deveria ser adaptado a cada 

ambiente organizacional, o que requer autonomia financeira a nível das 

organizações. 

• Para ser eficaz, essa proposta deve ter o apoio dos stakeholders, como sejam os 

sindicatos que representam os vários grupos ocupacionais. 

124. O objectivo de reformar o sistema sem aumentar os custos dos hospitais 

pressupõe que haja ganhos de eficiência e que esses possam ser utilizados para 

financiar as remunerações. Temos que reconhecer que os salários são baixos no 

sector público em Portugal e que é importante pensar em rever os níveis de 

remuneração também. 

125. A proposta de fazer uma experiência-piloto é excelente, mas o período de um 

semestre para observar resultados parece-me insuficienteç 

126. É necessário ter em atenção que só alguns aspectos da actividade são 

mensuráveis e portanto passíveis de serem incluídos no sistema de pagamento. Os 

restantes tenderão a ser menosprezados. Há escolhas a realizar entre incentivos de 

equipa ou individuais e reconhecimento financeiro vs reconhecimento pelos pares. O 

sistema poderá ter um enquadramento genérico, com depois cada instituição a 

instituir o seu sistema dentro desse enquadramento. 

	  

_IV.9.	  Atribuição	  de	  novas	  actividades	  aos	  Enfermeiros	   	  
	  

127. Concorda-se com esta perspectiva, sendo contudo necessário a adopção de um 

processo de aplicação desta proposta que minimize conflitos estéreis e 

desnecessários. 

128. Inúmeros estudos provam que as estratégias de “task-shifting” contribuem para 

melhorias significativas dos cuidados, particularmente em doenças crónicas que 

exigem modelos colaborativos e gestão integrada de casos. Face à cultura médico-

cêntrica dominante e às dinâmicas corporativas actualmente existentes nos diversos 
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grupos profissionais,  parece-nos, contudo,  que para se avançar neste domínio será 

necessário  assegurar que os  contratos-programa incluem o pagamento das novas  

actividades a desenvolver pelos enfermeiros, apoiar estudos que comprovem a 

efectividade de programas inovadores e adoptar estratégias de disseminação da 

evidência disponível. 

129. O tema da expansão das competências dos enfermeiros tem sido discutido em 

vários países da União Europeia. Por exemplo, tem sido debatida a possibilidade dos 

enfermeiros, devidamente formados, de poderem prescrever alguns medicamentos 

ou pedir alguns testes e análises.  

130. Este assunto está também a ser abordado em Portugal e a questão da 

exequibilidade de tal mudança é relevante. Um grupo de investigadores da 

Universidade Nova de Lisboa e da Queen Margaret University (Edimburgo) está a 

fazer uma análise da situação em Portugal a pedido do Escritório Regional da 

Organização Mundial de Saúde para Europa (OMS-EURO). 

	  

_IV.10.	  Reformular	  o	  processo	  de	  compra	  de	  Medicamentos	  e	  de	  Dispositivos	  Médicos	  
	  

131. É referido que "a nível europeu, os procedimentos utilizados são, em regra, um 

mix de recursos e procedimentos por negociação ou a conjugação de ambos os 

mecanismos". O sistema de concursos é basicamente um leilão. A questão não 

respondida é qual o efeito sobre o leilão de se saber que depois existe uma 

negociação sobre o preço de referência estabelecido? não se percebe claramente 

qual o mecanismo nem quais as suas propriedades esperadas. 

132. Importa que o desenho do processo receba a contribuição de especialistas em 

negociação e de especialistas em propriedades económicas do desenho de 

processos de aquisição (como leilões e concursos públicos). A complexidade desses 

processos e o potencial para um desenho deficiente conduzir a resultados 

indesejáveis está patente na experiência de outros sectores, nomeadamente as 

telecomunicações. 
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_IV.11.	  Revisão	  do	  quadro	  legal	  da	  dispensa	  de	  Medicamentos	  em	  Ambulatório	  
Hospitalar	  
	  

133. A justificação e a descrição parecem pertencer a mundos diferentes. A discussão 

desta medida está um pouco confusa e mistura vários aspectos. É referida a recolha 

de dados, mas não estão referenciados ou discutidos.  

134. A proposta é muito confusa. Há que realizar um trabalho profundo de revisão 

sobre os regimes especiais de comparticipação de medicamentos, e, em sequência, 

qual o papel da farmácia Hospitalar nesse processo. 

135. O tema é bastante importante e merecedor de tratamento mais aprofundado, 

dado que envolve a definição de regimes especiais de comparticipação que passam 

pelos hospitais. 

 

_IV.12.	  Desenvolver	  normas	  terapêuticas	  orientadas	  para	  as	  áreas	  terapêuticas	  
prioritárias	  apoiadas	  em	  TI	  
	  

136. Para além da dimensão técnica da definição das normas temos aqui também um 

processo de mudança.  

137. Assim, apesar das medidas fazerem todo o sentido, a implementação precisa de 

mais tempo e quiçá de ser apoiada por um conjunto de experiências suportadas por 

equipa multidisciplinar, sobretudo no que respeita ao desenvolvimento dos Sistemas 

de informação (ver por exemplo como desenvolver os processos clínicos suportados 

por sistemas de informação em Lenz & Reichert, 2007 e Lapão, 2010). 

 

_IV.13.	  Sujeição	  dos	  acordos	  de	  avaliação	  prévia	  de	  Medicamentos	  aos	  Contratos-‐
Programa	  
	  

138. Seria importante ter uma informação base sobre os exemplos e dados dos 

acordos existentes. De outro modo, não é possível realizar uma apreciação 

adequada desta recomendação. Não se percebe o sentido da proposta. O tema é 

relevante e merece estudo. 
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_IV.14.	  Sistema	  de	  Monitorização	  dos	  Medicamentos	  -‐	  Internamento	  e	  no	  
Ambulatório	  Hospitalar	   	  
	  

139. Concorda-se com a proposta. Deve ser atendido o trabalho realizado desde 2006 

no âmbito do Programa do Medicamento Hospitalar, recentemente recuperado, que 

contém propostas concretas nesta matéria. 

	  

_IV.15.	  Partilha	  de	  serviços	  entre	  Farmácias	  Hospitalares	   	  
	  

140. Concorda-se com a proposta, também neste caso. Deve ser atendido o trabalho 

realizado desde 2006 no âmbito do Programa do Medicamento Hospitalar, 

recentemente recuperado, que contém propostas concretas nesta matéria. 

	  

_IV.16.	  Implementar	  Sistema	  de	  Avaliação	  Prévia	  e	  de	  custo	  benefício	  dos	  principais	  
Dispositivos	  Médicos	  
	  

141. Em termos conceptuais, não há uma diferença fundamental em relação ao que 

se passa noutras tecnologias da saúde, nomeadamente no campo do medicamento. 

Há a diferença de existir um número muito elevado de dispositivos médicos, dadas 

as variantes que é possível criar.  

142. É necessário considerar conflitos de interesse na venda e representação de 

produtores de dispositivos médicos com a actividade clínica. 

	  

_IV.17.	  Adopção	  de	  Normas	  Orientadoras	  para	  a	  utilização	  de	  Dispositivos	  Médicos	  
	  

143. Concorda-se com a proposta. 
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_IV.18.	  Implementação	  de	  um	  Programa	  de	  Reutilização	  de	  Dispositivos	  Médicos	  
	  

144. Concorda-se com a proposta. 

 

_IV.19.	  Partilha	  de	  Serviços	  de	  Apoio	   	  
	  

145. A partilha de serviços de apoio comporta um potencial de poupança e de 

eficiência operacional muito relevante. Os hospitais têm necessidade de se 

concentrar nas actividades "core".  

146. Neste sentido a existência de serviços partilhados poderá contribuir, 

decisivamente, para um maior especialização das funções de negociação e / ou 

aquisição de bens serviços bem como  fazer repercutir sobre unidades de menor 

dimensão os resultados decorrentes da economia de escala.  

147. A centralização destas funções não deverá, no entanto, ter carácter impositivo 

para evitar o risco de "cartelização" dos fornecedores. Os hospitais deverão poder 

comprar directamente sempre que façam prova de o fazer em melhores condições. 

	  

_IV.20.	  Implementação	  de	  um	  Programa	  de	  Eficiência	  Energética	  
	  

148. Medida oportuna e capaz de obter "quick wins". Tendo em conta a tecnologia e 

o conhecimento disponível hoje esta tarefa deve ser relativamente fácil de levar a 

cabo. A única salvaguarda é garantir as especificidades da saúde, em termos de 

qualidade e segurança das soluções.  

149. Sugere-se revisitar a aquisição de energia em mercado liberalizado, fazendo uma 

análise cuidada das diferentes propostas de fornecimento de energia. Os contratos 

de fornecimento de energia deverão ter uma auscultação regular ao mercado. 
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V.	  Qualidade	  como	  trave	  mestra	  da	  reforma	  hospitalar	   	  

_V.1.	  Melhorar	  a	  Qualidade	  e	  a	  Segurança	  dos	  Doentes	   	  
	  

150. O GTRH identificou a melhoria da Qualidade na Saúde como estratégica para a 

reforma hospitalar. Em boa verdade toda a metodologia da “Governação Clínica” 

está orientada para a segurança, não existindo boa qualidade sem segurança. A 

Qualidade na Saúde representa um “scorecard” composto por RESULTADOS – 

PROCESSOS – ESTRUTURA, segundo a definição tradicional de Donabedian, mas 

modernamente assenta em EFECTIVIDADE (EFICÁCIA + EFICIÊNCIA), SEGURANÇA 

e EXPERIÊNCIA dos DOENTES. Algumas componentes adicionais viradas para a 

Sociedade, mais do que para a prestação caso a caso, envolvem a Acessibilidade e a 

criação de Valor. 

151. Faz todo o sentido que a chefia hospitalar coloque a Qualidade em plano igual à 

da Gestão da Produção, à Financeira, sendo que as iniciativas de Qualidade deverão 

fazer parte dos genes da Instituição, assumindo carácter diferenciador e motivo de 

escolha. Com efeito, existem três motivos para que se dê prioridade à Qualidade: 

• As complicações (sinal de má qualidade) são um poderoso “driver” de 

custos em saúde e uma causa identificada para o prolongamento da demora 

média, tendo ainda precursões para alem da alta  

• As complicações minam a confiança e promovem insatisfação, conduzem 

facilmente a litigação 

• A Qualidade será diferenciadora e orientará as escolhas informadas pelos 

consumidores directos e pagadores, pelo que promove a sustentabilidade. 

152. Concorda-se com as iniciativas propostas e deseja-se mesmo complementá-las 

mediante: 

1. Definição de um conjunto de indicadores transversais e gerais de 

segurança, a aplicar em todos os hospitais, sendo obrigatória a publicação 

desses resultados a intervalos regulares. Poderia ser utilizada a lista da 

AHRQ americana (http://www.ahrq.gov), a da OCDE 

(http://www.oecd.org)  ou outra a definir para a realidade portuguesa. 
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Estes indicadores apresentam definições claras e devem ser registados, a 

nível local, com obrigatoriedade e reportados centralmente (DGS?). 

2. Criação de um Sistema Nacional de Reporte de Eventos (Tipo RISI, 

ou outro…) onde o reporte fosse voluntário mas o reporte de eventos 

graves (eventos sentinela) fosse obrigatório. 

3. Vinculação dos Hospitais a iniciativas gerais e por especialidade, de 

qualidade, em que numa primeira fase se incidisse mais sobre métodos ou 

processos do que sobre resultados (“outcomes”) de qualidade – 

segurança. Tem-se como referência iniciativas como as da ERS (JCAHO – 

Siemens) e o projecto SINAS, em que as instituições se vinculam a 

cumprir normas básicas de segurança. 

4. Concorda-se com alargar as iniciativas de acreditação dos hospitais, 

mas carecendo de uma liderança centralizada. Recorda-se que as 

iniciativas de acreditação iniciaram-se “down-top” e é agora altura de 

“normalizar”, dado que existem acreditações pela JCAHO, pelo HKS, em 

fases diversas de evolução e completude. 

5. Os hospitais deveriam publicitar os indicadores de segurança 

definidos pela tutela, englobando Resultado, Satisfação e Segurança. 

Note-se que estes indicadores deverão indexar-se à estrutura de cada 

instituição (volume, tipo de hospital, complexidade...). 

6. O modelo IASIST, que muitos hospitais utilizam, pode ser uma 

ferramenta para tratar, e comparar em “benchmarking”, esses indicadores. 

Volta-se a referir, precisa-se de uma orientação central que congregue 

estas múltiplas iniciativas (DGS, ERS, Hospitais, profissionais e 

organizações)-. 

153. Em Resumo: As iniciativas de Qualidade e Segurança devem inspirar e ser a 

trave de toda a Governação Hospitalar. Precisa-se liderança e controlo central 

(governativo, agência...), para as múltiplas iniciativas em utilização. Precisam-se 

indicadores gerais de segurança e a obrigatoriedade de os colher, interpretar 

(aprendizagem) e publicitar. A segurança e Qualidade deve ser utilizada para 

promover a reputação e motivar as escolhas pelos utentes. Todos – profissionais, 
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gestores, pagadores e sociedade – deverão ser envolvidos e a causa da Segurança 

deve ter foros de empenho e discussão pública. 

154. Como referência bibliográfica de apoio à discussão veja-se José Fragata et al, 

2006,  "Risco Clínico, Complexidade e Performance", Almedina. 

	  

_V.2.	  Redução	  da	  Taxa	  de	  Infecção	  Nosocomial	   	  
	  

155. A infecção hospitalar tipifica um dos mais severos e consequentes eventos 

adversos em Saúde. Nos EUA, alguns pagadores declinam remunerar doentes que 

se infectaram, impondo metas (nalguns casos conseguidas) de tolerância zero para 

as infecções. As infecções nosocomiais são um indicador de maus cuidados e são, 

num número muito significativo de casos, evitáveis por medidas específicas, muitas 

delas apontadas pela OMS. Portugal tem uma taxa ainda elevada de infecção 

adquirida nos cuidados de saúde e é só legítima a pretensão  de a reduzir, pelo 

menos, para a casa dos 5 %, ao fim de 3 anos. Como consegui-lo ? 

1. Declarar como prioridade nacional o combate à infecção hospitalar 

2. Realizar campanhas com alcance público sobre a infecção e sobre 

as medidas básicas para a reduzir. Refere-se explicitamente aos cuidados 

de contacto e à lavagem das mãos. 

3. Reforçar  as Comissões de Controlo de Infecção e garantir-lhes, 

nos hospitais, o tempo dedicado para essas tarefas, ou seja, 

profissionalizá-las. 

4. Colocar o controlo de topo num organismo central (DGS, 

Agencia...) pois de um problema de Saúde Pública se trata. 

5. Divulgar as taxas de infecção por Serviço e Hospital, para 

conhecimento inter-pares e na Sociedade 

6. Actuar a montante, no programa de profilaxia antibiótica – 

definindo regras gerais (nacionais) para a profilaxia antibiótica (60 m 

antes da intervenção, agente, limitada a 24  h) 
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7. Criar recomendações específicas para prevenção de infecções 

típicas – pneumonia do ventilador, infecção urinária, infecção por cateter 

– recorrendo ao uso de “bandas de profilaxia”. 

156. Em resumo: o combate à infecção nosocomial deverá ser uma prioridade na 

saúde em Portugal. Reduz custos (e muito !) e está, verdadeiramente, ao nosso 

alcance. Trata-se de mudar toda a cultura mas é necessário que se introduzam 

medidas de profilaxia (aderência a lavagem de mãos antes de contacto, profilaxia 

antibiótica, uso de “bandas” de cuidados. É fundamental centralizar a liderança, o 

registo e as iniciativas, enquanto se reforçam os poderes e a capacidade das 

comissões locais. 

157. Como referências bibliográficas de apoio à discussão, vejam-se Carlet J et al, 

2009, "The Risk "Zero" Concept for Hospital - Acquired Infections,  Clin Inf Dis 

2009; 49(5): 747-9 e José Fragata, 2011, Segurança dos Doentes, LIDEL.  

	  

_V.3.	  Promover	  a	  recertificação	  de	  Profissionais	  de	  Saúde	   	  
	  

158. O GTRH abordou o tema da recertificação profissional. Esta será uma das mais 

difíceis medidas para implementar pois mexe com pessoas e com grupos 

profissionais, a maior parte auto-regulados.  

159. Mas também é verdade que a grande mais valia de qualquer sistema ou 

organização são as pessoas – os quadros. É totalmente expectável que, ao fim de 

anos, alguns quadros fiquem desactualizados ou reduzam o volume das práticas, de 

modo a ficarem menos “performantes”, quiçá, menos seguros. Terá que existir uma 

forma de controlar essa capacidade profissional mantida no tempo e colocar, assim, 

os doente ao abrigo de práticas menos seguras e actuais, enquanto o processo 

também estimula os profissionais a evoluírem sempre.  

160. Esse processo é o da recertificação. Marca-se uma data, 2013, mas não são 

avançadas propostas concretas para se atingir a meta da recertificação. A 

necessidade de Centros de excelência, prevista na reforma e a livre circulação de 

doentes na UE (com aplicação próxima) irão impor uma maior celeridade neste 

processo.  
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161. No âmbito da auto regulação profissional das profissões ligadas à Saúde, a 

exercer pelas Ordens (Médicos e Enfermeiros) será ajustado deixar a estas a 

responsabilidade de desenhar e implementar o processo de recertificação 

profissional. Deverá caber ao Estado e às entidades pagadoras, no fundo os 

detentores, pagadores de serviços, a verificação e o controlo de que os seus 

prestadores cumprem as exigências de certificação periódica. Como consegui-lo? 

1. A recertificação deve ser competência das Ordens profissionais 

2. Uma primeira certificação existe já, bem definida, é o exame de saída do 

internato. Estima-se que os profissionais sejam recertificados a intervalos de 7 

ou 10 anos. 

3. O processo de recertificação deverá incidir sobre diferentes facetas 

profissionais: 

a. Volume e Resultados com a prática (“Patient Outcomes”), que serão 

indexados à complexidade ou case-mix – avaliação de “skills” 

b. Conhecimentos – avaliação teórica sobre novos conhecimentos e 

inovações tecnológicas 

c. Vertente de “Profissionalismo” – estatuto moral, ao longo do tempo, 

satisfação de doentes, satisfação de empregadores, score inter–pares. Esta é 

uma avaliação de atitudes sociais na profissão. 

4. Os profissionais recertificados verão renovada a sua licença de trabalho. 

Esta meta aplica-se já aos pilotos de linha aérea e a outras actividades de risco, 

mas calcula-se que virá a ser difícil de implementar 

162. Em Resumo: A recertificação é uma necessidade, deve competir às Ordens mas 

ser controlada pelo Estado e entidades empregadoras, como condição para exercer 

a actividade, (ou, idealmente, ser controlada também pelas Ordens, para 

revalidação das carteiras profissionais). Deve ser periódica, incidindo sobre 

resultados, volumes e “skills” + Conhecimentos + atitudes sócio – profissionais. Vai 

ser alvo de grande resistência, mas pode ser uma via para continuar a ter trabalho. 

163. Em alternativa a um modelo de recertificação, é possível pensar-se num modelo 

em que as Ordens profissionais fizessem uma avaliação contínua da qualidade do 

trabalho profissional.  
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164. A combinação de mecanismos rigorosos de acreditação e de inspecção 

profissional é mais eficaz, potencialmente, que uma recertificação assente em 

processos muito pesados, de elevado custo e pouco eficazes. 

165. A escolha entre alternativas tem que ser discutida de forma profunda. 

	  

_V.4.	  Associar	  o	  Financiamento	  dos	  Prestadores	  a	  Indicadores	  de	  Qualidade	  
	  

166. Parece ser uma boa estratégia, sobretudo em áreas em que se pretenda apostar 

em mudanças paradigmáticas. Há, porém, que ter diversas cautelas. 

167. A publicação de indicadores de qualidade, num contexto de liberdade de escolha 

como o enquadramento geral defendido no relatório, tem também a missão de 

“guiar” as escolhas dos utilizadores de cuidados de saúde. Contudo, a evidência que 

exista mostra que estes últimos não reagem de forma sensível à revelação de 

informação sobre a qualidade dos cuidados de saúde. Há ainda um longo caminho a 

percorrer, que não é específico a Portugal e que se encontra documentado em 

países onde se tem procurado revelar informação sobre indicadores de qualidade 

para ajudar às escolhas de prestador e usar essas escolhas para guiar o 

financiamento. 

168. Um outro contexto distinto é no contexto de um Serviço Nacional de Saúde ligar 

o financiamento ao cumprimento de metas em termos de indicadores (de qualidade). 

Este sistema está a ser ensaiado no Reino Unido sob a designação “Quality and 

Outcomes Framework”, também designado geralmente por “pay for performance” 

(P4P). De acordo com uma avaliação recente, este sistema levou a melhoria de 

indicadores mas também ao aproveitamento do sistema pelos profissionais de saúde, 

sobretudo através do reporte de situações de excepção geradoras de fundos 

adicionais. Há, por esse motivo, que ter especial cuidado no desenho do sistema, 

nomeadamente antecipar a forma como os profissionais afectados se ajustarão ao 

sistema de indicadores e aos sinais de remuneração que são dados (Hugh Gravelle, 

Matt Sutton, Ada Ma, 2010, “Doctor Behaviour under a Pay for Performance 

Contract: Treating, Cheating and Case Finding?”, The Economic Journal, 120 (542): 

1468-0297). 
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_V.5.	  Reduzir	  a	  Taxa	  de	  Cesarianas	  
	  

169. O problema da taxa das cesarianas é para ser resolvido dentro das organizações 

e está de alguma forma demasiado empolado no relatório. É aliás referido que os 

hospitais devem tomar as medidas adequadas, não sabendo o que quer isso dizer 

exactamente.  Não será de excluir o uso de instrumentos financeiros, eventualmente 

via preços.  

170. O trabalho de Ana Pinto Borges, 2009, Essays on Health care: financing systems 

and supplier inducement, Tese de Doutoramento, Faculdade de Economia, 

Universidade do Porto) constitui uma avaliação, em perspectiva económica, desta 

questão.  

171. Reconhecer que existiu (ou tem vindo a ocorrer) um aumento da taxa de 

cesarianas não é suficiente para despoletar uma intervenção, pois muitos factores, 

clínicos e não-clínicos, contribuem para essa evolução. Por exemplo, um aumento 

da idade materna poderá conduzir a um aumento de cesarianas sem que tal 

constitua má prática clínica. Mas a escolha de parto por cesariana poderá estar 

associada a maior conveniência por se estabelecer a data de nascimento. Também 

tem sido encontrado que sendo as cesarianas objecto de maior remuneração, a 

escolha realizada poderá igualmente reflectir esse aspecto financeiro. A análise de 

Borges sugere que a alteração do estatuto jurídico dos hospitais (empresarialização) 

levou a aumento da taxa de cesarianas e a uma diminuição do tempo de 

internamento respectivo.  

172. Sendo que não se contesta em tese a necessidade de redução de taxa de 

cesarianas, é relevante detalhar de forma mais precisa os determinantes da 

evolução registada recentemente, separando entre os que são justificados e os que 

não são, para se poder estabelecer objectivos apropriados, que podem diferir de 

instituição para instituição.	  

173. Como motivos (potenciais) contribuintes para uma elevada taxa de cesariana 

tem-ase a conveniência para profissionais e famílias do agendamento de uma data 

para o parto, o exercício de medicina defensiva e as expectativas dos cidadãos. O 
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ponto de referência deve ser dado pelas tabelas internacionais de melhor prática, 

uma vez que não há especificidade portuguesa neste campo.	  

	  

_V.6.	  Promover	  a	  utilização	  de	  um	  Painel	  Uniforme	  de	  Indicadores	  de	  Qualidade	  
	  

174. No âmbito da promoção da Qualidade na Saúde é fundamental que se 

estabeleçam indicadores de qualidade para que possam ser avaliados e divulgados, 

de modo objectivo. O GTRH atribuiu ao departamento da Qualidade na Saúde essa 

iniciativa e à ACSS a sua operacionalização, fixando a meta de 2013 para o início da 

monitorização da Qualidade. Apresentam-se de seguida alguns comentários que se 

considera serem pertinentes: 

1. A Medição da Qualidade na Saúde é difícil, devendo recorrer-se a um 

indicador composto de elementos de Processo,  de Resultado, de Estrutura, de 

Satisfação e de Segurança. Este é o modelo de um “scorecard”, que poderá, até, 

variar com a especialidade. Por exemplo, no caso da cirurgia cardíaca o indicador 

mortalidade terá maior interesse do que na cirurgia plástica, enquanto nesta a 

satisfação deverá ser valorizada. 

2. Depois, é fundamental indexar os indicadores à Estrutura e à 

Complexidade (dificuldade, case-mix), para que façam sentido e possam ser 

comparáveis. 

3. Deverá haver indicadores transversais para todos os hospitais e 

indicadores por especialidade. 

4. Para definir estes indicadores poderão adoptar-se alguns dos indicadores 

internacionais existentes ou escolher, de entre eles, uma selecção que se nos 

aplique. 

5. É fundamental que os indicadores a escolher sejam: 

a. De simples definição 

b. Inequívocos  

c. De colheita  fácil, idealmente administrativa 

d. Que tenham significado 

e. Que não assumam carácter pessoal ou persecutório 
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f. Que sejam representativos e valorizadores de cada componente da 

Qualidade (“outcome”, processo, satisfação, segurança..) 

g. Que sejam poucos (!) e, se possível, façam parte de um “scorecard”  

6. Será importante que estes indicadores possam ser comparados com 

outros de hospitais padrão (equivalentes na Estrutura) para “benchmarking” 

correcto. Nota: o sistema IASIST aproxima-se já deste modelo. 

7. Estes indicadores de Qualidade podem incidir sobre os resultados 

(mortalidade, complicações, satisfação...) mas podem, numa fase inicial e como 

preconizado pelo modelo ERS / SINAS, incidir sobre a “compliance” com normas 

de Segurança, assumindo que, quem as seguir, estará na linha da boa Qualidade. 

8. Em caso de dificuldade poderá escolher-se, simplesmente, um ou dois 

indicadores de Qualidade que funcionariam como “equivalentes” da Qualidade 

global, por exemplo, a mortalidade e a satisfação, indexadas ao case-mix. 

9. Em qualquer dos casos, pensa-se que a sequência deveria ser: 

a. Escolha de uma “agência” oficial (pode ser o Departamento de 

Qualidade, mas importaria compatibilizar a DGS com a ERS !) 

b. Escolha dos indicadores (primeiro os gerais e transversais a todos 

os hospitais) 

c. Período de discussão e apresentação 

d. Obrigatoriedade de resposta centralizada 

e. Elaboração de análises (centralizada) e fornecimento de “feed-

backs” para as unidades hospitalares 

f. Elaboração de relatórios, “benchmarking” e divulgação. 

175. Veja-se a este respeito José Fragata , 2011, Segurança dos Doentes, LIDEL e 

"Patient Safety Indicators" em  http://www.qualityindicators.ahrq.gov.  

	  

_V.7.	  Criação	  do	  Centro	  Nacional	  de	  Simulação	  Médica	  
	  

176. Não existem dúvidas de que a simulação biomédica é crucial para o ensino pré-

graduado, para a formação específica, para o treino de cenários raros ou de 

emergência, mesmo para eventual teste de “skills” no âmbito de recertificações. 
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Coimbra dispõe de um muito sofisticado centro de simulação e o GTRH propõe que 

se torne no “centro nacional para a simulação”.  

177. Com toda a sinceridade, não parece razoável pressupor que a simulação médica 

se possa esgotar no centro de Coimbra. Reserva-se, antes, para esse investimento, 

cenários muito complexos e específicos. Se pretendermos que a simulação entre no 

treino de médicos e enfermeiros e seja mais uma ferramenta da promoção da 

segurança, deveremos descentralizar os centros (apesar de num nível de menor 

sofisticação), aproximando-os dos hospitais (talvez um por hospital universitário e a 

existência de uma rede de modelos periféricos para simulação de procedimentos 

comuns). Entende-se a pretensão mas não parece que se traduza na generalização 

do uso de simuladores que a Medicina requer nos dias de hoje. 

178. As desvantagens desta medida parecem exceder largamente as vantagens que 

possam eventualmente existir. A simulação médica é actualmente utilizada em 

vários centros espalhados por todo o país. Todas as escolas médicas e muitas outras 

instituições de saúde baseiam hoje muitas das suas actividades quotidianas de 

formação em  modelos de simulação médica.  

179. Mais importante que ter  um centro nacional, que concentre recursos, 

necessitamos de regras de articulação que proporcionem uma partilha efectiva de 

recursos entre a rede de centros que já existe e deverá continuar a existir no nosso 

país. No último ano, registaram-se progressos  significativos neste domínio, tendo já 

sido dados passos  importantes na criação de um consórcio nacional. O Centro de 

Coimbra poderá certamente dar contribuições importantes para o desenvolvimento 

da simulação médica em Portugal, no contexto do consórcio criado, mas  não 

parece fazer qualquer sentido transformá-lo no centro nacional de uma área que, 

por definição, terá que estar dispersa por todo o território nacional. 

180. Em resumo: A Simulação Médica deverá entrar nos programas de treino e de 

treino de segurança na Saúde. Não discutindo a disponibilidade e a sofisticação do 

Centro de Coimbra, não se crê que se deva transformar no Centro Nacional, abrindo, 

antes a porta a unidades locais, menos sofisticadas mas de melhor acesso. 



52	   “Os	  Cidadãos	  no	  centro	  do	  Sistema	  –	  Os	  Profissionais	  no	  centro	  da	  mudança”:	  
contributo	  para	  a	  discussão	  

	  
181. Associada a esta ideia poderá discutir-se a sua utilização em formação 

internacional. Formação das élites da CPLP, por exemplo, serão uma possível via a 

explorar, com o objectivo de um cabal aproveitamento dos equipamentos. 

 

_V.8.	  Realização	  regular	  de	  Auditorias	  Clínicas	  
	  

182. Concorda-se com a proposta. Sugere-se pensar no que se deverá prever quanto 

à publicação dos resultados, numa base de informação que pode ser aberta, ou 

fechada, à rede de hospitais públicos. A disseminação de informação é um aspecto 

importante para estas auditorias clínicas cumpram o seu papel. 

 

_V.9.	  Promover	  o	  controlo	  do	  Risco	  Clínico	   	  
	  

183. O GTRH identificou a Gestão de Risco  Clínico (GRC) como crucial para a reforma. 

É também uma iniciativa de Qualidade e de Segurança. Com efeito a boa 

Governação Clínica assenta na correcta estratificação e controlo do risco (gestão de 

risco). Para a conseguir existem alguns passos que se devem apontar: 

1. Responsabilização dos Conselhos de Administração (nível “corporate” mais 

alto) também pela Qualidade Clínica (CEO  - delegação director clínico). 

2. Promoção de uma Cultura local de Segurança, que leve à proactividade na 

definição do risco. Ligação desse ambiente de cultura às camadas institucional e 

nacional (normas externas). 

3. Existência, por Hospital, de um Gabinete de Risco, mas com funções de 

liderança facilitadora e de avaliação de resultados em “back-office”, de onde 

emanem iniciativas e normas parta promover a mudança de comportamentos e 

práticas ditadas pela aprendizagem continua em torno de erros reportados. 

4. Reforço das culturas e agentes locais em cada Serviço. A segurança, a 

estratificação do risco é uma iniciativa local e todo no sistema de Risco 

funcionará “down-top” e “top-down” numa permanente comunicação. 
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5. Cada Unidade ou serviço deverá adoptar a estratificação de risco, baseada 

em complexidade (scores, idade, case-mix, etc...) e reportar os resultados 

baseada nessa escala de complexidade 

6. A  estratificação de risco implica que se adeqúem recursos técnicos e 

humanos para minimizar o impacte negativo e reduzir a possibilidade de 

complicações. 

7. Para desenvolver um sistema de GRC importa: 

a. Promover a cultura necessária (iniciativas do gabinete central e dos 

elementos locais) 

b. Dispor de um sistema de registo de eventos 

c. Implementar em cada Unidade ou Serviço os “scores” que 

permitam proactivamente avaliar o risco potencial de complicações 

d. Adequar os meios técnicos e humanos ao perfil de risco para 

minimizar complicações (por exemplo, fazendo os riscos mais altos ser 

operados pelos mais competentes...). 

e. Reportar os resultados sempre indexados à complexidade sob a 

formas de resultado Observado / esperado. 

	  

_V.10.	  Desenvolver	  os	  Ensaios	  Clínicos	  em	  Portugal	   	  
	  

184. Congratulamo-nos por este tópico  ter sido identificado  e considerado 

estratégico. A apreciação global do texto é muito positiva. Contudo, a natureza 

internacional e multicêntrica dos ensaios clínicos implica que qualquer esforço para 

a criação de centros de excelência  em Portugal seja efectuado em rede,  num 

enquadramento europeu  e com um forte investimento nas infra-estruturas 

(humanas  e materiais). Portugal deverá tirar partido da experiência adquirida pelos 

parceiros europeus e concretamente das iniciativas europeias  vocacionadas para o 

desenvolvimento de ensaios clínicos no espaço europeu. 

185.  Neste sentido, considera-se que a estratégia a seguir deverá incluir a integração  

de Portugal na rede europeia  de infra-estruturas para ensaios clínicos  - ECRIN 

(http://www.ecrin.com), através do apoio do Ministérios da Saúde à implementação 
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da rede portuguesa para infra-estruturas de investigação clínica (PtCRIN). O 

lançamento desta rede  em Portugal foi recomendada para financiamento pelo FP7-

INFRASTRUCTURES-2011-1 ( Project number: 284395Project title ECRIN-IA—

European Clinical Research Infrastructures Network - Integrating Activity)  e terá 

início em Janeiro de 2012.  

186.  Considerando que os ensaios clínicos,  de iniciativa académica ou comerciais,  

constituem sempre actividades de  investigação científica,  o Ministério da Saúde 

deverá  articular-se com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e inclui-la nas 

entidades desenvolvidas. A FCT  tem experiência  consolidada na avaliação 

independente da excelência da investigação  e tem sido através da FCT que 

Portugal tem participado na ESFRI, the European Strategy Forum on Research 

Infrastructures, através da qual poderá captar financiamento europeu para a criação 

de uma rede de centros de excelência para ensaios clínicos. 

187. É necessário ter em conta a evolução mundial. Esta questão foi abordada em 

Pedro Pita Barros e Luís Catela Nunes, 2011, “10 Anos de Política do Medicamento 

em Portugal”, do qual se transcrevem algumas notas consideradas relevantes:  

188. “É comum pensar que os ensaios clínicos estão muito concentrados nos países 

desenvolvidos, no entanto, ultimamente tem-se verificado uma tendência de 

globalização nesta área, direccionado aos mercados emergentes, especialmente 

para a Europa de Leste, América Latina e Ásia. Desta forma é possível reduzir custos 

operacionais e recrutar mais pacientes, tornando os ensaios clínicos globais. (...) 

ainda temos uma grande concentração de ensaios clínicos nos Estados Unidos, no 

entanto, esta proporção tem vindo a diminuir nos últimos anos. Da mesma forma, o 

número total de ensaios clínicos, quer completos, quer em curso, tem vindo a 

aumentar drasticamente nos últimos anos, em 2007 estavam registados 36,254 

ensaios enquanto que em 2011 temos 104,340 estudos. Porém, salvaguarda-se a 

possibilidade deste número de ensaios registados no clinicaltrials.gov ter aumentado 

devido a uma melhor cobertura dos dados por parte desta entidade”. 

189. A evolução global é no sentido de redução de ensaios clínicos no espaço europeu 

e sua transferência para o espaço asiático. Uma análise detalhada das tendências 
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neste campo pode ser construída com base na informação presente em 

clinialtrials.gov.  

 

VI.	  As	  tecnologias	  e	  a	  informação	  como	  investimento	  e	  factor	  de	  
sustentabilidade	   	  

_VI.1.	  Garantir	  a	  fidedignidade	  e	  fiabilidade	  da	  Informação	   	  
	  

190. Primeiro, o desenvolvimento de sistemas de informação é um problema de 

grande dificuldade que tem sido subvalorizada.  

191. Segundo, está reconhecido na literatura que a principal causa resulta de deficit 

de recursos humanos qualificados. A validade da informação garante-se no acto da 

recolha da mesma. Para evitar erros é preciso garantir alguma interoperabilidade.  

192. A ideia de uma plataforma de recolha é uma possibilidade para encontrar uma 

solução, contudo há que evitar duplicação de sistemas. O sucesso desta medida vai 

estar associada à qualidade do processo de recolha. Quanto à implementação estou 

em crer que uma vez mais o esforço necessário está subestimado. 

	  

_VI.2.	  Implementar	  a	  partilha	  de	  Ferramentas	  e	  Aplicações	  Informáticas	  por	  toda	  a	  
Rede	  Hospitalar	  
	  

193. Portugal é um país relativamente pequeno com menos de 100 hospitais pelo que 

tinha vantagem em desenvolver modelos mais integrados e centralizados. Um dos 

grandes problemas é que há muitas fragilidades e desconhecimento no processo de 

“procurement” levando a equívocos e sistemas falhados. Uma vez mais este 

processo carece de rigor técnico. Faz todo o sentido a definição de uma plataforma 

mínima de informatização partilhada.  

194. Aconselha-se a revisão dos tempos de implementação pois são muito reduzidos. 

Deve pensar-se em 3 a 4 anos para o processo. A este respeito pode-se consultar o 

artigo de Grilo e Lapão (2010) sobre como aplicar os princípios do “procurement” 

aos sistemas de informação na Saúde. 
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_VI.3.	  Implementar	  uma	  Rede	  Informática	  Integrada	  
	  

195. É ao nível da integração que as fragilidades são maiores. Esta fragilidade resulta 

de anos sem planeamento e ausência de competências.  

196. Esta medida não parece capaz de responder a este tão grande desafio. Há neste 

relatório, e relativamente aos sistemas de informação, ausência de análise da 

dimensão de governação: pois não há competências suficientes na ACSS, nem nas 

ARS nem nos hospitais para conseguir responder a estes desafios.  

197. Há uma dependência errada das empresas (que são muito bem vindas mas 

devem estar bem contextualizadas). Há ainda que considerar questões de 

interoperablidade, tendo em consideração modelos que estão a ser abordados por 

projectos multinacionais a decorrer na Europa. Mais, para que uma rede integrada 

funcione é necessário definir um nível de governação apropriado. Uma vez mais 

considero que os tempos de implementação estão subestimados. 

 

_VI.4.	  Garantir	  Comunicações	  mais	  rápidas	  e	  seguras	  
	  

198. Concorda-se com a recomendação. Muito importante. Esta é uma tarefa 

relativamente fácil de desenvolver, pois o conhecimento e a tecnologia de hoje 

podem dar uma boa resposta desde que haja coordenação. 

	  

_VI.5.	  Implementar	  um	  Programa	  de	  Virtualização	  na	  Rede	  Hospitalar	   	  
	  

199. Concorda-se com a recomendação. Trata-se de um aspecto que podemos 

considerar dentro da área do IT Governance e portanto existe conhecimento técnico 

para o resolver com sucesso. Será importante formar os profissionais em IT 

Governance porque para além da questão da definição da arquitectura, da 

governação é preciso garantir a gestão quotidiana e operacional. Um artigo sobre 
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esta questão e relativamente a um hospital português foi apresentado num 

conferencia europeia sobre a temática, Lapão et al. (2008). 

	  

_VI.6.	  Implementar	  o	  Registo	  de	  Saúde	  Electrónico	  
	  

200. O RSE é um instrumento fundamental em toda a informatização (e gestão) da 

saúde. Contudo o processo não tem tido o rigor que necessita. Esta medida exige 

um acompanhamento técnico muito sério pois é das tarefas mais complexas e 

exigentes. A constituição do grupo técnico, a transparência e a capacidade deste 

para desenvolver o seu trabalho serão críticos para o sucesso. Este tema foi 

abordado no documento apresentado ao Plano Nacional de saúde 2012-2016 (Lapão, 

2010). 

 

VII.	  Melhorar	  a	  Governação	   	  

_VII.1.	  Alterar	  o	  Modelo	  de	  Governação	  dos	  Hospitais	   	  
	  

201. O modelo de governação dos hospitais deverá evoluir no sentido de integrar a 

governação clínica de uma forma mais activa no modelo de governo das instituições 

hospitalares.  

202. Um aspecto  importante passaria pela autonomização das Direções Técnicas 

(Clínica e de Enfermagem) conferindo-lhes maior independência e autonomia mas 

também um maior nível de responsabilização pelos resultados (outcomes) da 

instituição.  

203. Neste novo Modelo de Governação Hospitalar deverá ser garantido um adequado 

equilíbrio funcional entre as diferentes dimensões - eficiência, acesso e qualidade.  

204. O reforço da gestão intermédia com maior descentralização das 

responsabilidades e eficazes mecanismos de contratualização interna contribuiria 

decisivamente para melhorar os níveis de envolvimento e satisfação profissional. 
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_VII.2.	  Actualizar	  a	  classificação	  dos	  Hospitais	  para	  efeitos	  de	  cálculo	  da	  remuneração	  
dos	  membros	  do	  CA	   	  
	  

205. Trata-se de um aspeto de natureza instrumental. Mais importante que a 

existência de uma grelha indexada à dimensão e à complexidade será fundamental 

desenhar um modelo remuneratório que estimule e premeie as melhores práticas e 

os melhores desempenhos avaliados externamente por entidades independentes. 

	  

_VII.3.	  Seleccionar	  membros	  para	  os	  CA	  com	  transparência	  
	  

206. Existem diversas formas de seleccionar membros para os Conselhos de 

Administração (CA), sendo as mais comuns a nomeação ou o concurso. Qualquer 

que seja a forma de selecção adoptada, é importante garantir que essa selecção 

respeita determinadas características. 

207. A seleção dos membros para o CA deverá obedecer a critérios formais, expliícitos 

e transparentes. Deverão existir pré-requisitos quer de natureza curricular quer de 

natureza da experiência profissional. O recurso a entidades externas para seleção e 

recrutamento parece ser uma possibilidade a explorar. Tratando-se de entidades 

públicas com financiamento quase exclusivamente pública seria recomendável uma 

audição prévia a nível da Comissão Parlamentar de Saúde. 

208. Ter uma exposição assinada dos motivos da nomeação, ou uma proposta de 

nomeação assinada por alguém com a justificação, ajudariam a manter a discussão 

noutros termos que não opções por escolha partidária, como é frequentemente a 

acusação feita pela oposição partidária (qualquer que ela seja). A assinatura poderia 

ser do Ministro, de um dos secretários de Estado ou de um dos Presidentes das 

Administrações Regionais de Saúde. Se houver carta de missão, também poderia ser 

colocada junto. E ter o curriculum vitae das pessoas nomeadas disponível. 

209. Já existe o modo e o local de o fazer: na descrição do sector empresarial do 

estado, no site da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, essa informação já é 

prestada, mas com grande desfazamento temporal, pelo que bastará que haja o 
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cuidado de cada nova nomeação para um hospital EPE implicar uma actualização 

que deveria ser iniciada automaticamente. 

210. É impraticável que cada nova nomeação seja discutida na “praça pública dos 

jornais”, e a utilização da internet, actualizando a informação que é disponibilizada 

(note-se que não se está a criar nada de novo), constituirá uma forma de 

salvaguardar o objectivo pretendido. 

	  

_VII.4.	  Celebrar	  Contratos	  de	  Gestão	   	  
	  

211. A adopção de Contratos de Gestão constitui um imperativo para a melhoria 

global dos resultados assistenciais e de qualidade bem como dos indicadores  

económicos e financeiros.  

212. A celebração deste tipo de contratos pressupõe, no entanto, a existência de um 

grau elevado de maturidade e de experiência entre as partes contratantes.  

213. Um dos riscos não excluídos nas propostas do presente relatório reside na falta 

de cumprimento sistemático por parte do estado enquanto entidade pública 

contratante.  

214. As alterações sistemáticas das regras quer ao nível dos indicadores económicos e 

financeiros, quer ao nível dos indicadores assistenciais representa um sério risco 

para a estabilidade e credibilidade destes Contratos de Gestão.  

215. Os Contratos de Gestão só poderão ter utilidade se houver rigor no seu 

cumprimento e consequências para ambas as partes. 

	  

_VII.5.	  Criação	  de	  Unidades	  de	  Gestão	  Intermédia	   	  
	  

216. A criação de unidades de gestão intermédia constitui uma oportunidade para 

tornar a gestão mais eficiente a partir de maiores níveis de autonomia e de 

responsabilização. A experiência do CRI dos HUC e das UGA's e UGI´s deverá ser 

aprofundada e desenvolvida. 



60	   “Os	  Cidadãos	  no	  centro	  do	  Sistema	  –	  Os	  Profissionais	  no	  centro	  da	  mudança”:	  
contributo	  para	  a	  discussão	  

	  
217. Com inspiração no modelo USF, a organização dos Hospitais deve ser reformada 

através de unidades com autonomia e responsabilidade, remuneração associada ao 

desempenho. 

	  

_VII.6.	  Avaliar	  o	  desempenho	  dos	  membros	  do	  CA	  
	  

218. A avaliação do desempenho dos membros do CA decorre da necessidade de 

garantir o melhor nível de adequação entre a  capacidade de recrutamento de 

gestores com qualidade e a necessidade de garantir eficácia das políticas públicas, 

nomeadamente, através do desempenho da rede hospitalar. O modelo de avaliação 

dos membros dos CA dos hospitais não poderá deixar de ter em conta os aspetos 

críticos da missão do hospital. A avaliação deverá ser suportada em critérios 

transparentes e deverá ser atribuída  entidades independentes. 

219. Pareces ser uma boa ideia. Contudo a medida proposta é frágil. Há hoje muita 

literatura sobre desempenho que pode dar pista mais adequadas para avaliar os 

membros individualmente e como equipa. Sugere-se que se parta do SIADAP/BSC, 

pois trata-se de um mecanismo com potencial, se devidamente enquadrado num 

processo negocial. Ver, por exemplo, o artigo de Ashish Jha e Arnold Epstein, 2009, 

na revista Health Affairs, onde é contextualizado o impacto do modelo de 

governação no desenvolvimento da qualidade. 

220. Do quadro 36, é necessário perceber o que depende realmente do gestor de 

forma directa, de forma indirecta, e o que é manipulável estatisticamente; é 

importante usar um indicador de desempenho relativo face a um grupo de 

comparação. Assinale-se a importância da avaliação periódica da qualidade de 

gestão numa base quantitativa (existindo já metodologias desenvolvidas que podem 

ser aproveitadas nesse sentido, por exemplo, o trabalho de Vitor Raposo, 

Governação hospitalar: uma proposta conceptual e metodológica para o caso 

português, e Nicholas Bloom, Carol Propper, Stephan Seiler, John Van Reenen, The 

Impact of Competition on Management Quality: Evidence from Public Hospitals, 

Imperial College London Business School). 
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_VII.7.	  Código	  de	  Ética	  dos	  Hospitais	  EPE	   	  
	  

221. Iniciativa interessante cujo âmbito deveria ser generalizado a todas as unidades 

que integram o Serviço Nacional de Saúde. 

VIII.	  Reforço	  do	  papel	  do	  cidadão	   	  

_VIII.1.	  Divulgar	  Informação	  de	  Saúde	  ao	  Cidadão	  
	  

222. O objectivo de melhorar o acesso as informações sobre saúde é bom, mas a 

pergunta deve ser feita de que informação, como garantir a validade da mesma. O 

modelo inglês proposto oferece mais que informação na internet; inclui a 

possibilidade de contactar directamente com um “advisor”, o que não parece estar 

contemplado aqui. 

223. Na preparação desse instrumento de informação, é preciso consultar outros 

profissionais de saúde além dos médicos. 

	  

_VIII.2.	  Disponibilizar	  maior	  acesso	  à	  informação	  sobre	  o	  Sistema	  de	  Saúde	  
	  

224. Boa proposta; deve cobrir o conjunto de serviços. 

	  

_VIII.3.	  Divulgar	  informação	  sobre	  os	  Tempos	  de	  Espera	  de	  forma	  acessível	  
	  

225. Os objectivos dessa medida não estão claros (trata-se de tempo ou de lista de 

espera?). As consultas de especialidade sendo por referência de um médico, são 

eles que precisam saber quais são os tempos de espera. O cidadão raramente vai 

ter capacidade de interpretar os dados e pode até ficar assustado com a demora 

atribuída às suas consultas. A noção de tempo apropriado depende do problema e 

neste momento não está bem definida pelos clínicos.  

226. Estudos desse assunto mostram que há um problema de validade dos dados: há 

pacientes inscritos em várias listas de espera, há inscritos que não precisam mais 
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das consultas, etc. Temos que lembrar que as listas são utilizadas pelos prestadores 

para gerir a procura. Duas referências úteis são: 

http://www.chsrf.ca/migrated/pdf/mythbusters/boost13_e.pdf 

http://www.chsrf.ca/Migrated/PDF/myth17_e.pdf  

227. O verdadeiro problema é a melhoria dos sistemas de marcação. 

228. No reforço do papel do cidadão, seria interessante o utente poder introduzir a 

sua morada e ficar a saber o hospital mais próximo, centro de saúde mais próximo, 

tempo de espera e taxas moderadoras na saúde e indicação da vantagem de usar a 

farmácia mais próxima. Se um cidadão colocar o seu número de utente, ter a 

mesma informação, mais indicação da disponibilidade do seu médico de família, e 

incluindo um botão de marcação da consulta com o médico de família. 

	  

_VIII.4.	  Sensibilizar	  o	  Utente	  relativamente	  aos	  custos	  incorridos	  pelo	  SNS	  em	  cada	  
episódio	  clínico	  (factura	  proforma)	  
	  

229. A premissa que há “consumo desnecessário” não está inteiramente 

documentada. O utente tem pouca capacidade de consumir de modo desnecessário, 

pois a maior parte dos serviços, sobretudo os que envolvem custo muito elevado, 

são prescritos por um profissional. Então, na realidade, são os prescritores que 

deveriam receber a factura. Para informar o cidadão dos custos dos serviços, basta 

publicar a tabela de custos na página internet do Ministério da Saúde. Não há 

evidência que essa proposta possa ter qualquer impacto sobre a procura (apenas 

vai culpabilizar um pouco mais o utente). 

	  

_VIII.5.	  Implementação	  efectiva	  dos	  instrumentos	  de	  participação	  do	  Cidadão	  na	  vida	  
do	  Hospital	  

 

230. Proposta generosa cujo sucesso depende do mecanismo de representação do 

utente. Aqui fala-se de representação dos stakeholders, o que inclui mais parceiros 

(grupos profissionais, sindicatos?) cuja voz pode ser mais forte que a do cidadão por 
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que são melhor organizados, mais informados, etc. Como seriam seleccionados os 

representantes dos cidadãos? 

231. Mecanismos como representação dos cidadãos no CA, provedor do utente, ou 

consultas públicas, se forem bem utilizados, podem produzir o resultado esperado. 

232. Um ponto crucial é evitar a dimensão política e promover efectivamente a 

dimensão do cidadão.  

233. Esta questão tem sido largamente abordada na literatura num contexto de 

mudança de paradigma potenciado pelo uso de tecnologias e sistemas de 

informação 2.0, que permitem um mais rico relacionamento directamente com cada 

utente/cidadão. Sugere-se a consulta de um texto resumo apresentado na revista 

Tecno-hospitalar de 2010 (Lapão, 2010). 

 

_VIII.6.	  Implementação	  do	  princípio	  da	  Liberdade	  de	  Escolha	  do	  prestador	  público	  por	  
parte	  do	  Utente	  
	  

234. Presumindo que se trata da liberdade de escolher o especialista, a liberdade 

deve ser desse profissional. Como conciliar a liberdade do utente e o papel de 

“gatekeeper “ do médico de família? Na base de o que o utente vai escolher? Como 

racionalizar a produção de serviços se não houver processos de referência? 

235. Para especialidades com escassez de prestadores, essa liberdade não significa 

nada. 

236. É realizada infra uma discussão adicional do princípio global de liberdade de 

escolha que explicitamente enquadra as medidas e recomendações feitas. 

	  

_VIII.7.	  Divulgar	  informação	  sobre	  o	  benchmarking	  clínico	  
	  

237. A interpretação dessas informações pelos clínicos não é fácil; e como pode o 

utente interpretá-los? Como garantir a validade dos dados? Quem faz o 

benchmarking? 

238. É o papel dos profissionais fazer esse benchmarking e a monitorização das 

prestações. Em outros países, a Ordem profissional e os colégios de especialidade 
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exercem o papel central a esse nível. Mecanismos de acreditação independente, 

como existem no Canada (http://www.accreditation.ca/en/) ou na Austrália 

(http://www.achs.org.au) são preferíveis a divulgação proposta.  

	  

_VIII.8.	  Implementar	  de	  forma	  efectiva	  o	  Consentimento	  Informado	  
	  

239. Boa proposta que exige um esforço de formação dos profissionais e de 

informação aos utentes em relação a seus direitos. 

	  

_VIII.9.	  Retomar	  o	  Programa	  de	  Avaliação	  Periódica	  da	  Satisfação	  dos	  Utentes	  
	  

240. É bom na medida que usam-se instrumentos padronizados (com possibilidades 

de acrescentar medidas de interesse local) e validados. 

241. Em relação a utilização dos resultados, o objectivo deveria ser formativo, ou seja 

ajudar os prestadores em melhorarem seu desempenho. 

242. Ligar o financiamento a esses resultados só serve para enfraquecer uma 

organização e no final acaba por penalizar os utentes. 

	  

_VIII.10.	  Monitorização	  dos	  níveis	  de	  Conforto	  nas	  Unidades	  Hospitalares	  	  
	  

243. Objectivo adequado. É importante disseminar (e premiar!) as boas práticas e 

estimular a criação de equipas de qualidade. Também, é importante informar os 

utentes dos objectivos da organização prestadora e dos progressos para os alcançar. 
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Considerações	  de	  âmbito	  geral	  
	  

Implicações	  do	  princípio	  de	  liberdade	  de	  escolha	  
	  

244. Das alavancas indicadas para a intervenção global proposta, três são pacíficas 

(clarificação do modelo de governação dos hospitais, transparência da informação, 

foco na qualidade), enquanto outras três são mais discutíveis (alteração do modelo 

de financiamento da actividade, o estímulo à competição pelos melhores resultados 

clínicos, a racionalização da rede da oferta). 

245. A primeira orientação pretende garantir a liberdade de escolha e a livre 

circulação de todos os doentes no universo dos hospitais públicos. Tomando em 

toda a sua extensão as implicações deste princípio, o exercício da liberdade de 

escolha pelo cidadão implica saber encerrar o que não for escolhido. Um problema 

central é como assegurar a liberdade de escolha sem suportar os custos associados, 

por parte do cidadão. Adicionalmente, sendo claro que em diversas circunstâncias 

não é cidadão que realiza as escolhas, é lícito colocar-se a questão de quem tem 

liberdade de escolha.  

 

Resultados	  operacionais	  e	  financiamento	  
	  

246. O objectivo de inversão da trajectória de resultados operacionais negativos é 

obviamente correcto. Em rigor, os resultados operacionais negativos dependem 

também do nível de transferências que sejam realizadas e não apenas dos custos. 

Não é claro se a afirmação é condicional às transferências realizadas em 2010, às 

previstas para 2011, às transferências de 2010 reduzidas de 15% de modo uniforme 

em todos os hospitais, ou outra medida de referência das transferências. Deverá ser 

claro qual o ponto de partida e sua justificação em cada hospital, para se poder 

avaliar se ocorre, ou não, inversão desta trajectória. 

247. O "défice crónico de exploração" é referido como um dos "graves problemas de 

gestão", mas não se detalha porque é que o défice crónico de exploração é um 

problema da despesa e não um problema da receita. Só se pode concluir pelo 
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primeiro caso se em algum sentido for lícito afirmar que a receita que estava a ser 

proporcionada era a adequada para o nível e tipo de actividade desejado para cada 

hospital. Foi essa análise feita? em que medida? 

 

Portas	  de	  entrada	  no	  Serviço	  Nacional	  de	  Saúde	  e	  Linha	  Saúde	  24	  
	  

248. A recomendação XXX, de promoção da linha Saúde 24, bem como o de garantir 

o atendimento nos cuidados de saúde primários dos casos verdes e azuis nas 

urgências hospitalares, é desejável.  

249. No entanto, há que assegurar os mecanismos para que tal suceda, quer do lado 

da procura quer do lado da oferta. 

 

Partilha	  de	  risco	  no	  acesso	  a	  medicamentos	  (em	  ambiente	  hospitalar)	  
	  

250. Sobre os modelos  de partilha de risco, sendo um mecanismo novo há muitos 

aspectos que devem ser acautelados. Sugere-se a leitura da discussão apresentada 

na Revista Portuguesa de Farmacoterapia, publicada no número de Janeiro de 2011. 

Veja-se igualmente comentário à discussão publicada na Revista Portuguesa de 

Farmacoterapia da autoria de Pedro Pita Barros. 

 

Capacidade	  de	  Gestão	  
 

251. Um importante aspecto que se considera ser desejável ter mais desenvolvimento 

é o fortalecimento da capacidade de gestão, nomeadamente da gestão intermédia. 

Embora algumas das iniciativas estratégicas tenham claras implicações a este nível, 

seria conveniente um tratamento adequado e claro. 
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Análise	  da	  demora	  média	  como	  indicador	  de	  eficiência	  
	  

252. A análise da demora média dá informação insuficiente. Se houve também um 

aumento da cirurgia de ambulatório, será lícito pensar-se que casos que teriam um 

período de internamento de poucos dias foram passados para cirurgia de 

ambulatório, o que fará subir o número de dias médios de internamento nos 

restantes casos, por só ficarem os episódios com mais dias. Ou seja, quanto mais 

eficiente for o hospital neste campo, mais elevada é a demora média. Esta 

implicação é a contrária da interpretação habitual da demora média. Logo tem que 

se procurar informação adicional, sobre evolução da cirurgia de ambulatório, 

evolução dos GDHs sujeitos e não sujeitos a esta substituição entre internamento e 

cirurgia de ambulatório, etc... 

 

Questões	  diversas,	  de	  natureza	  técnica,	  a	  requerer	  clarificação	  
	  

253. Na descrição da situação actual, é referida a fusão de hospitais sem critério de 

racionalidade, a criação de centros hospitalares sem qualquer economia de escala 

antecipada, o desenvolvimento de serviços partilhados que geraram mais encargos 

que poupanças, mas como foram detectados esses casos e como são aplicados os 

instrumentos que permitiram chegar a essas conclusões aplicados às propostas 

feitas no documento? 

254. É referido que a prestação de cuidados de saúde deve ser dirigida às 

necessidades da população. Será útil ter uma indicação de como se identificam 

essas necessidades de saúde. 

255. Na discussão sobre um hospital mais competitivo, falta a indicação do 

mecanismo de ajustamento dos hospitais menos competitivos. 

256. É indicada para 2012 a prioridade da desaceleração da despesa pública com 

hospitais, enquanto o orçamento do estado na verdade exige mais, exige uma 

diminuição dessas despesas. 
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257. A análise dos recursos humanos encontra-se excessivamente centrada nos 

médicos, não havendo referências às outras profissões de saúde que estão 

envolvidas em meio hospitalar, como farmacêuticos, enfermeiros e outras. 

258. É referido um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública que apresenta 

evidência de sobre-facturação de montantes significativos. A referência exacta desse 

estudo deverá ser dada, e tornado disponível o respectivo documento pela 

importância de que se pode revestir. Note-se que se houver sobre-facturação sem a 

correspondente prestação de serviços, seria natural os hospitais terem não um 

défice e sim um excedente operacional. Por sobre-facturação entende-se a cobrança 

de um serviço que não foi efectivamente prestado e como tal não gerou os custos 

que estariam subjacentes a um pagamento mais avultado. Se sobre-facturação 

corresponde à prestação de mais serviços com custos superiores para justificar os 

pagamentos mais elevados, então há um problema de cuidados inapropriados, e 

não apenas uma mera questão de facturação. Será conveniente proceder a uma 

clarificação do que se pretende transmitir. 

259. As simulações de poupança foram calculadas ajustando para o valor mais baixo 

das cinco regiões de saúde, o que assume populações idênticas e condições de 

necessidade similares. O indíce compósito normativo não é claro que corrija todas 

as diferenças. Ainda assim é razoável esperar ganhos de eficiência significativos. 

Para efeitos de sustentabilidade é também relevante olhar para o que têm sido as 

taxas de crescimento da despesa. A visão apresentada é excessivamente estática, 

interessa ter também uma percepção da dinâmica da despesa. 

260. Não se percebe o sentido da recomendação XIII Valorizar a componente da 

qualidade clínica de forma progressiva, fixando-a desde já em 10% para o período 

de 2012-2014. 

261. É afirmado que "As redes de referenciação existentes não são fáceis de usar e 

não têm representado um compromisso de gestão respeitado por todas as partes 

envolvidas." Qual a evidência que pode ser apresentada que corrobore a afirmação? 

262. Na referência à consulta a tempo e horas, são indicados os valores observados, 

mas não há a indicação do que deveriam ser os respectivos valores de referência. 

Nem é referido o motivo do (aparente) fraco sucesso da CTH em termos de 



“Os	  Cidadãos	  no	  centro	  do	  Sistema	  –	  Os	  Profissionais	  no	  centro	  da	  mudança”:	  
contributo	  para	  a	  discussão	  

69	  

	  
efectivação de consultas. É feita menção à falta de feedback e relacionamento dos 

médicos de família com o sistema hospitalar, mas sem se apontar mecanismos de 

rectificação da situação. Será interessante colocar mecanismos financeiros 

associados com estas relações. 

263. Relativamente aos preços dos GDH por tipo de produção, não é clara qual a 

relação deste preço com a real actividade do hospital e seu case mix. Será de 

avançar para financiamento por episódio em lugar de construção de orçamento 

global. 

264. Bem identificado o problema da criação dos centros hospitalares para um 

empolamento artificial dos orçamentos via grupos de financiamento. 

265. Curiosa a diferença entre a despesa em medicamentos em ambiente hospitalar 

indicada nos relatórios do Infarmed e a reportada pela ACSS, devendo esta 

discrepância ser cabalmente explicada. O que acaba por ser feito mais à frente. 

266. A evolução das despesas dos hospitais deveria ser apresentada em taxas de 

crescimento para além de níveis, como forma de percepcionar os pontos de maior 

pressão para crescimento da despesa. 

267. Dada a sua relevância dentro do hospital e dos custos, seria importante 

evidenciar o custo por doente oncológico e por doente de SIDA e suas diferenças 

entre hospitais. 

268. Há uma frase que deveria ter tido mais desenvolvimento, "a criação de uma rede 

hospitalar europeia." Quais as implicações de se enquadrar a reforma da rede 

hospitalar nestes termos? 

269. Sobre os indicadores de monitorização e desempenho, deverá ser montado um 

modelo de indicadores de acompanhamento. 

270. A defesa do preço único significa que é menos relevante o custeio nalgum 

sentido. Os preços não são definidos por área. É referido que não houve o objectivo 

de retratar todas as medidas de contenção de custos. Mas seria útil conhecer, nem 

que seja sumariamente, essas ideias, para que possa, ser exploradas por quem 

quiser, para ficarem em anexo. Não haverá também alguma contradição entre maior 

utilização do seguimento em ambulatório e menor prescrição de medicamentos? 
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271. No enquadramento de implementação, é bom verificar que os aspectos de 

processo não foram negligenciados. Resta saber se a participação irá ser voluntária 

ou obrigatória. Não é claro porque todos os hospitais têm que adoptar a mesma 

"tecnologia". A análise de custos mistura efeitos preço com efeitos escolha de 

factores produtivos. Não tem em conta as (des)economias de escala e as suas 

implicações para o nível de preços adequado. 

	  

Visão	  geral	  das	  iniciativas	  propostas	  
	  

272. As considerações apresentadas a propósito de cada iniciativa traduzem uma 

apreciação qualitativa importante das propostas do Grupo Técnico para a Reforma 

Hospitalar. Contudo, não permitem facilmente uma visão clara sobre entre medidas. 

273. Na tentativa de ajudar numa visão global de todas as iniciativas, realizou-se um 

rápido exercício de classificação de cada iniciativa segundo três dimensões, 

“Impacto potencial (em termos do objectivo de melhor saúde a menores custos”, 

“Facilidade de execução /probabilidade de ser aplicada nos próximos 3 anos”, 

“Custos de aplicação (inclui monetários, não monetários e políticos)”. 

274. Utilizou-se uma escala de 1 a 10 pontos, em 1 corresponde a “Muito baixo” até 

10 para “Muito elevado”.  

275. Todas as iniciativas foram classificadas desta forma pelo grupo de análise, e o 

valor médio (dos elementos do grupo de análise) para cada iniciativa em cada 

dimensão é reportado no quadro 1. 

276. Nos quadros seguintes, quadros 2 a 4, apresentam-se, para cada uma das 

dimensões, as 10 medidas que melhor valor registaram. 

277. No quadro 1 adoptou-se uma escala de cores para facilitar a leitura, em que 

verde corresponde a relativamente favorável, amarelo a alguma dificuldade, e o 

vermelho corresponde a dificuldades apreciáveis com a iniciativa. 

278. Numa visão geral, emergiram algumas regularidades deste exercício: a) a 

importância das tecnologias da informação, associadas com um custo esperado 

elevado em termos financeiros; b) o baixo custo de intervenção da dimensão de 
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melhorias da Governação, mas com impacto intermédio em termos de resultados 

esperados; c) a importância dos elementos da qualidade e segurança embora 

defrontem algumas dificuldades de realização; d) diversas medidas tendentes a 

melhorar a eficiência dos hospitais surgem-nos como tendo impacto importante e 

baixo custo financeiro na sua aplicação. 
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Quadro 1: Apreciação sumária das iniciativas propostas pelo GTRH  

	  

Medida
1.(Elaboração(da(Rede(de(Referenciação(Hospitalar
2.(Arquitectura(da(Rede(Hospitalar
3.(Carta(de(Equipamentos(“Pesados”(do(Sector(Hospitalar
4.(Criação(do(Instituto(Nacional(de(Oncologia

5.(Construção(do(Hospital(Oriental(de(Lisboa(e(Redimensionamento(
da(Rede(Hospitalar(da(Região(de(Lisboa(e(Vale(do(Tejo
6.(Aprofundar(a(Parceria(Estratégica(com(o(Sector(Social
7.(Criação(e(Desenvolvimento(de(Centros(de(Excelência
8.(Um(novo(modelo(para(a(cooperação(entre(os(hospitais(e(as(
Faculdades(de(Medicina
1.(Planeamento(Estratégico(e(Operacional(das(Unidades(
Hospitalares
2.(Benchmarking(Hospitalar(e(Quadro(Estratégico(de(Indicadores(de(
Desempenho
3.(Unificação(da(Tabela(de(Preços(Hospitalar
4.(Transformação(de(todos(os(Hospitais(em(EPE
5.(Elaboração(de(Contratos[Programa(Plurianuais((3(anos)
6.(Incorporação(do(Nível(de(Satisfação(dos(Utentes(na(Avaliação(de(
Desempenho(dos(Hospitais
7.(Desenvolvimento(de(um(Sistema(de(Custeio(e(de(Contabilidade(
de(Custos(uniforme
8.(Melhoria(do(Processo(de(Cobranças
1.(Definição(de(critérios(de(Referenciação(entre(a(Rede(de(Cuidados(
Primários(e(a(Rede(Hospitalar
2.(Promover(a(consulta(de(Especialidades(Hospitalares(nos(Centros(
de(Saúde
3.(Promover(protocolos(de(actuação(entre(os(ACES(e(os(Hospitais(e,(
a(eventual(criação(das(UCFs
4.(Promover(consultas(com(recurso(às(novas(Tecnologias(em(
situações(específicas
5.(Atender(os(Doentes(triados(como(“Não(Urgentes”(fora(das(
Urgências(Hospitalares
6.(Agilizar(a(referenciação(de(Utentes(para(a(RNCCI(–(Rede(Nacional(
de(Cuidados(Continuados(Integrados
7.(Adequar(a(contratualização(de(Consultas(e(de(Cirurgias(à(
respectiva(Procura
1.(Aumentar(as(taxas(de(Cirurgia(de(Ambulatório
2.(Uniformização(de(Protocolos(Pré[Operatórios
3.(Optimização(do(funcionamento(do(SIGIC
4.(Criação(do(Programa(Nacional(de(Revisão(da(Utilização
5.(Racionalização(dos(pedidos(de(MCDT
6.(Ajustamento(dos(Quadros(de(Pessoal(dos(Hospitais(em(função(
das(necessidades(da(Procura(de(Cuidados
7.(Promover(a(Mobilidade(dos(Profissionais(de(Saúde
8.(Promoção(de(contratos[mistos(com(remuneração(associada(ao(
desempenho
9.(Atribuição(de(novas(actividades(aos(Enfermeiros
10.(Reformular(o(processo(de(compra(de(Medicamentos(e(de(
Dispositivos(Médicos
11.(Revisão(do(quadro(legal(da(dispensa(de(Medicamentos(em(
Ambulatório(Hospitalar
12.(Desenvolver(normas(terapêuticas(orientadas(para(as(áreas(
terapêuticas(prioritárias(apoiadas(em(TI
13.(Sujeição(dos(acordos(de(avaliação(prévia(de(Medicamentos(aos(
Contratos[Programa
14.(Sistema(de(Monitorização(dos(Medicamentos([(Internamento(e(
no(Ambulatório(Hospitalar
15.(Partilha(de(serviços(entre(Farmácias(Hospitalares
16.(Implementar(Sistema(de(Avaliação(Prévia(e(de(custo(benefício(
dos(principais(Dispositivos(Médicos
17.(Adopção(de(Normas(Orientadoras(para(a(utilização(de(
Dispositivos(Médicos
18.(Implementação(de(um(Programa(de(Reutilização(de(
Dispositivos(Médicos
19.(Partilha(de(Serviços(de(Apoio
20.(Implementação(de(um(Programa(de(Eficiência(Energética

Uma(rede(hospitalar(
mais(coerente

Uma(política(de(
financiamento(mais(

sustentável

Integração(de(cuidados(
para(melhorar(o(acesso

Hospitais(mais(eficientes

Impacto(
potencial(
(em(termos(
do(objectivo(
de(melhor(
saúde(a(
menores(
custos)

Facilidade(
de(execução(
/probabilida
de(de(ser(
aplicada(nos(
próximos(3(
anos

Custos(de(
aplicação(
(inclui(
monetários,(
não(
monetários(
e(políticos)

7,40 7,00 3,40
8,00 6,00 5,00
7,67 6,67 3,33
5,00 8,00 4,00

9,80 5,00 6,60
6,40 6,60 5,00
8,20 5,20 5,60

6,60 7,60 3,00

9,00 4,00 6,00

8,33 6,00 3,67
3,33 4,33 2,33
7,67 8,00 5,67
7,33 7,67 2,67

4,00 6,67 3,67

6,50 5,50 5,50
4,67 5,00 4,67

8,80 6,80 4,40

6,00 5,80 4,40

8,40 6,40 4,20

7,33 6,00 7,00

6,33 4,33 4,00

7,33 6,00 3,33

6,67 7,00 3,00
8,67 7,33 3,33
6,00 5,67 3,67
7,00 6,33 5,33
6,00 5,50 4,00
7,33 4,67 4,00

8,40 5,80 2,60
7,60 4,60 4,20

9,33 5,67 3,67
8,20 5,00 6,60

5,33 5,67 2,67

7,33 7,33 3,00

6,00 6,33 5,67

3,00 6,00 2,50

6,67 6,33 5,00
7,00 4,67 4,33

7,67 4,00 6,00

5,67 4,00 6,00

5,00 6,00 5,67
7,33 5,67 5,33
5,00 4,00 3,50
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Quadro 1 (cont.) 

 

Fonte: elaboração própria 

	  

	   	  

Medida
1.(Melhorar(a(Qualidade(e(a(Segurança(dos(Doentes
2.(Redução(da(Taxa(de(Infecção(Nosocomial
3.(Promover(a(recertificação(de(Profissionais(de(Saúde
4.(Associar(o(Financiamento(dos(Prestadores(a(Indicadores(de(
Qualidade
5.(Reduzir(a(Taxa(de(Cesarianas
6.(Promover(a(utilização(de(um(Painel(Uniforme(de(Indicadores(de(
Qualidade
7.(Criação(do(Centro(Nacional(de(Simulação(Médica
8.(Realização(regular(de(Auditorias(Clínicas
9.(Promover(o(controlo(do(Risco(Clínico
10.(Desenvolver(os(Ensaios(Clínicos(em(Portugal
1.(Garantir(a(fidedignidade(e(fiabilidade(da(Informação
2.(Implementar(a(partilha(de(Ferramentas(e(Aplicações(
Informáticas(por(toda(a(Rede(Hospitalar
3.(Implementar(uma(Rede(Informática(Integrada
4.(Garantir(Comunicações(mais(rápidas(e(seguras
5.(Implementar(um(Programa(de(Virtualização(na(Rede(Hospitalar
6.(Implementar(o(Registo(de(Saúde(Electrónico
1.(Alterar(o(Modelo(de(Governação(dos(Hospitais
2.(Actualizar(a(classificação(dos(Hospitais(para(efeitos(de(cálculo(da(
remuneração(dos(membros(do(CA
3.(Seleccionar(membros(para(os(CA(com(transparência
4.(Celebrar(Contratos(de(Gestão
5.(Criação(de(Unidades(de(Gestão(Intermédia
6.(Avaliar(o(desempenho(dos(membros(do(CA
7.(Código(de(Ética(dos(Hospitais(EPE
1.(Divulgar(Informação(de(Saúde(ao(Cidadão
2.(Disponibilizar(maior(acesso(à(informação(sobre(o(Sistema(de(
Saúde
3.(Divulgar(informação(sobre(os(Tempos(de(Espera(de(forma(
acessível
4.(Sensibilizar(o(Utente(relativamente(aos(custos(incorridos(pelo(
SNS(em(cada(episódio(clínico((factura(proforma)
5.(Implementação(efectiva(dos(instrumentos(de(participação(do(
Cidadão(na(vida(do(Hospital
6.(Implementação(do(princípio(da(Liberdade(de(Escolha(do(
prestador(público(por(parte(do(Utente
7.(Divulgar(informação(sobre(o(benchmarking(clínico
8.(Implementar(de(forma(efectiva(o(Consentimento(Informado
9.(Retomar(o(Programa(de(Avaliação(Periódica(da(Satisfação(dos(
Utentes
10.(Monitorização(dos(níveis(de(Conforto(nas(Unidades(
Hospitalares

As(tecnologias(e(a(
informação(como(

investimento(e(factor(de(
sustentabilidade

Melhorar(a(Governação

Reforço(do(papel(do(
cidadão

Qualidade(como(trave(
mestra(da(reforma(

hospitalar

Impacto(
potencial(
(em(termos(
do(objectivo(
de(melhor(
saúde(a(
menores(
custos)

Facilidade(
de(execução(
/probabilida
de(de(ser(
aplicada(nos(
próximos(3(
anos

Custos(de(
aplicação(
(inclui(
monetários,(
não(
monetários(
e(políticos)

10,00 6,00 6,00
9,33 5,00 5,00
5,33 2,67 6,00

8,00 6,33 5,67
7,00 5,67 3,33

8,00 5,67 5,33
2,40 3,20 6,80
8,67 5,33 6,00
9,00 4,67 5,67
5,80 6,00 3,80
9,33 5,67 8,00

8,67 7,00 8,67
8,00 6,33 8,33
6,67 6,00 7,00
5,67 6,33 7,67
9,33 6,33 9,33
6,67 8,33 4,00

3,50 7,50 2,50
6,00 4,67 2,00
7,00 7,33 2,00
7,67 6,67 3,00
7,00 5,67 2,33
6,00 6,00 1,67
7,25 6,75 4,50

7,00 5,50 5,75

6,00 6,00 4,50

5,00 7,25 6,25

5,50 5,50 5,50

4,20 4,80 6,60
5,25 5,25 6,75
5,00 5,25 3,75

6,25 5,50 5,50

4,50 5,00 5,50
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Quadro 2: As 10 iniciativas com maior impacto potencial 

	  

Fonte: elaboração própria 

Quadro 3: As 10 iniciativas com maior facilidade de execução 

	  

Fonte: elaboração própria 

Medida

Impacto,
potencial,
(em,termos,
do,
objectivo,de,
melhor,
saúde,a,
menores,
custos)

Facilidade,
de,
execução,
/probabilid
ade,de,ser,
aplicada,
nos,
próximos,3,
anos

Custos,de,
aplicação,
(inclui,
monetários,,
não,
monetários,
e,políticos)

1.,Melhorar,a,Qualidade,e,a,Segurança,dos,Doentes 10,00 6,00 6,00
5.,Construção,do,Hospital,Oriental,de,Lisboa,e,Redimensionamento,da,Rede,
Hospitalar,da,Região,de,Lisboa,e,Vale,do,Tejo 9,80 5,00 6,60
2.,Redução,da,Taxa,de,Infecção,Nosocomial 9,33 5,00 5,00
8.,Promoção,de,contratosYmistos,com,remuneração,associada,ao,
desempenho 9,33 5,67 3,67
1.,Garantir,a,fidedignidade,e,fiabilidade,da,Informação 9,33 5,67 8,00

6.,Implementar,o,Registo,de,Saúde,Electrónico 9,33 6,33 9,33

1.,Planeamento,Estratégico,e,Operacional,das,Unidades,Hospitalares 9,00 4,00 6,00

9.,Promover,o,controlo,do,Risco,Clínico 9,00 4,67 5,67
1.,Definição,de,critérios,de,Referenciação,entre,a,Rede,de,Cuidados,Primários,
e,a,Rede,Hospitalar 8,80 6,80 4,40

8.,Realização,regular,de,Auditorias,Clínicas 8,67 5,33 6,00

Medida

Impacto,
potencial,
(em,termos,
do,
objectivo,de,
melhor,
saúde,a,
menores,
custos)

Facilidade,
de,
execução,
/probabilid
ade,de,ser,
aplicada,
nos,
próximos,3,
anos

Custos,de,
aplicação,
(inclui,
monetários,,
não,
monetários,
e,políticos)

1.,Alterar,o,Modelo,de,Governação,dos,Hospitais 6,67 8,33 4,00

4.,Transformação,de,todos,os,Hospitais,em,EPE 7,67 8,00 5,67
4.,Criação,do,Instituto,Nacional,de,Oncologia 5,00 8,00 4,00

5.,Elaboração,de,ContratosVPrograma,Plurianuais,(3,anos) 7,33 7,67 2,67
8.,Um,novo,modelo,para,a,cooperação,entre,os,hospitais,e,as,Faculdades,de,Medicina 6,60 7,60 3,00

2.,Actualizar,a,classificação,dos,Hospitais,para,efeitos,de,cálculo,da,remuneração,dos,membros,do,CA3,50 7,50 2,50

1.,Aumentar,as,taxas,de,Cirurgia,de,Ambulatório 8,67 7,33 3,33

11.,Revisão,do,quadro,legal,da,dispensa,de,Medicamentos,em,Ambulatório,Hospitalar 7,33 7,33 3,00

4.,Celebrar,Contratos,de,Gestão 7,00 7,33 2,00

4.,Sensibilizar,o,Utente,relativamente,aos,custos,incorridos,pelo,SNS,em,cada,episódio,clínico,(factura,proforma)5,00 7,25 6,25
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Quadro 4: As 10 medidas com menores custos de aplicação 

 

Fonte: elaboração própria 

	  

Medida

Impacto,
potencial,
(em,termos,
do,
objectivo,de,
melhor,
saúde,a,
menores,
custos)

Facilidade,
de,
execução,
/probabilid
ade,de,ser,
aplicada,
nos,
próximos,3,
anos

Custos,de,
aplicação,
(inclui,
monetários,,
não,
monetários,
e,políticos)

7.,Código,de,Ética,dos,Hospitais,EPE 6,00 6,00 1,67

4.,Celebrar,Contratos,de,Gestão 7,00 7,33 2,00
3.,Seleccionar,membros,para,os,CA,com,transparência 6,00 4,67 2,00

6.,Avaliar,o,desempenho,dos,membros,do,CA 7,00 5,67 2,33
3.,Unificação,da,Tabela,de,Preços,Hospitalar 3,33 4,33 2,33
2.,Actualizar,a,classificação,dos,Hospitais,para,efeitos,de,cálculo,da,
remuneração,dos,membros,do,CA 3,50 7,50 2,50
13.,Sujeição,dos,acordos,de,avaliação,prévia,de,Medicamentos,aos,ContratosZ
Programa 3,00 6,00 2,50
6.,Ajustamento,dos,Quadros,de,Pessoal,dos,Hospitais,em,função,das,
necessidades,da,Procura,de,Cuidados 8,40 5,80 2,60

5.,Elaboração,de,ContratosZPrograma,Plurianuais,(3,anos) 7,33 7,67 2,67
10.,Reformular,o,processo,de,compra,de,Medicamentos,e,de,Dispositivos,
Médicos 5,33 5,67 2,67


