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INTRODUÇÃO 
 
PEDRO SEIXAS VALE 

 
 
Pensar o futuro do Sistema Nacional de Saúde em Portugal é uma exigência dos cidadãos 
portugueses e uma obrigação cívica e profissional de todos aqueles que têm hoje 
responsabilidade na arquitectura, no financiamento e na operacionalidade desse sistema. 
 
A saúde é uma das maiores preocupações dos cidadãos nas sociedades modernas, 
justificando uma acrescida contribuição directa e indirecta da sua parte para encontrar os 
níveis de prestação de serviços por si considerados adequados, ou, no mínimo, possíveis. 
 
Associada a esta preocupação e a este dispêndio financeiro está cada vez mais a procura 
de um nível de qualidade na prestação de cuidados de saúde, bem como o princípio da 
liberdade de escolha. 
 
Os países ocidentais responderam de formas muito diferentes a esta necessidade e a este 
direito de um nível de protecção de saúde, mas caminhando sempre num sentido da 
universalidade desse direito. Nalguns casos, de forma “gratuita” ( casos dos designados 
serviços nacionais de saúde) com financiamento indirecto via impostos e muitas vezes 
complementado e suplementado por despesas individuais e seguros privados. Noutros 
casos, via os seguros sociais funcionando numa base de contribuição directa por parte do 
cidadão e também eventualmente complementado por despesas individuais e seguros 
privados.  
 
Se no âmbito – universal – e  no financiamento – impostos ou contribuições – há uma certa 
transparência para o cidadão comum, já o modelo de prestação de serviços de saúde tem 
imensas diferenças sejam na natureza/origem – pública, privada e sócia l–, seja no tipo – 
hospitalização, ambulatório, serviços continuados, meios de diagnóstico, medicamentos, –
seja ainda no tipo de valências das estruturas físicas,  na regulação, ou nos modelos de 
gestão – centralizada, descentralizada – e em muitos outros aspectos. 
 
Também nós seguradores pensamos que temos um papel a desempenhar no nosso 
Sistema Nacional de Saúde. Fizemos uma inserção muito rápida neste sistema a partir do 
meio dos anos 90 em consequência do modelo de financiamento e das prestações que 
oferecemos ao cidadão português. Hoje, cerca de 2 milhões de pessoas têm um seguro de 
saúde. 
 



 2

INTRODUÇÃO 
 
PEDRO SEIXAS VALE 

Esta actuação teve em consideração o direito constitucional de acesso à prestação pública 
de serviços de saúde, via Serviço Nacional de Saúde, de forma universal, geral e gratuita. 
 
Universal porque dirigida à generalidade dos cidadãos; geral por abranger todos os serviços 
públicos de saúde e todos os domínios e cuidados médicos; gratuito (ou tendencialmente) 
porque os cidadãos têm direito a este serviço sem qualquer encargo directo (com excepção 
das taxas moderadoras) dado que o seu financiamento se faz via impostos. 
 
Donde, os objectivos das seguradoras foram permitir a melhor relação âmbito da 
prestação/preço, com elevados níveis de qualidade e de liberdade de escolha do prestador 
(total ou muito vasta). 
 
Temos a noção que a nossa contribuição para o sistema nacional de saúde e para o bem 
estar do cidadão pode e deve evoluir nos aspectos qualitativos, com produtos mais 
abrangentes, uma segmentação de clientes mais elevada, um número de prestadores 
melhor seleccionados e de acordo com padrões de maior exigência, um apoio a 
desempenhar nos casos de dependência, uma melhoria da eficiência. Mas também no 
aspecto quantitativo, procurando elevar o nível de penetração dos seguros de saúde, isto é, 
cativando para o nosso modelo um maior número de cidadãos. 
 
É dentro desta perspectiva de mudança futura que pedimos a pessoas, que reputamos de 
extraordinária competência, para efectuarem um conjunto de trabalhos que se enquadram 
no tema “Os Seguros de Saúde Privados no Contexto do Sistema de Saúde em Portugal”. 
 
Procurou-se, metodologicamente, efectuar um trabalho mais compreensivo, a cargo da 
Professora Sofia Silva, do Centro de Estudos em Gestão e Economia Aplicada da 
Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa do Porto, para que 
em primeiro lugar nos descrevesse, de forma detalhada, o Sistema Nacional de Saúde em 
Portugal e algumas diferentes experiências na Europa. Em seguida, nos desse a previsível 
evolução num horizonte longo (5–10 anos) e a possível inserção do sistema segurador 
nesse sistema. 
 
Agregados a esta análise global, estão 4 trabalhos mais específicos mas também 
determinantes para o futuro do sistema de saúde em geral e para o nosso sector  em 
particular. 
 
Sem qualquer preocupação de hierarquia, são eles: a genética e a previsibilidade do risco a 
cargo dos Professores António Coutinho e Carlos Penha-Gonçalves do Instituto Gulbenkian 
da Ciência; o problema da informação e da gestão do risco pelos Professor João Lobo 
Antunes, da Faculdade de Medicina de Lisboa e Professora Maria do Céu Rueff, do Centro 
de Direito Biomédico da Faculdade de Direito de Coimbra; o estádio da inovação tecnológica 
em saúde em Portugal pelas Professoras Ana Pascoal e Sara Carrasqueiro da Faculdade 
de Engª da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa; e o problema da dependência pelo 
Dr. Eugénio Ramos, Administrador da área de seguros do Grupo Caixa. 
 
Temos a certeza que o conjunto de conhecimentos transmitidos serão bastante úteis para 
os seguradores, seus principais destinatários. Mas também para todos aqueles que têm a 
missão de procurar pensar e implementar um sistema Português de Saúde que melhor sirva 
os cidadãos. 
 
É essa a nossa esperança. 
 
E porque não dizê-lo, a nossa certeza. 



Parte IV – Estudos temáticos 
 
Para além do corpo principal do estudo, foram ainda desenvolvidos 

alguns trabalhos adicionais, sobre temáticas concretas com potencial 

impacto no desenvolvimento do sector segurador na área da Saúde, por 

especialistas de cada área. 
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Nota prévia e conflito de interesses 
 
A informação apresentada neste documento inclui opiniões dos seus autores  
fundamentadas em evidência científica, informação e dados estatísticos publicados por 
diversas organizações e/ou no seu conhecimento e experiência individual. 
 
Relativamente aos dados publicados por outras organizações são criados e 
mantidos/actualizados pelas mesmas (ou sob sua responsabilidade). Os autores 
envidaram esforços por considerar fontes credíveis e apresentar informação correcta. 
Contudo, não podem garantir a actualização, metodologia e rigor destes dados. 
 
As referências a organizações comerciais e produtos constantes deste documento 
foram consideradas úteis e informativas tendo em conta os objectivos do trabalho, e 
por isso incluídas.  
 
Os autores deste trabalho não têm qualquer conflito de interesses a declarar. 
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Sumário Executivo 
 

O presente relatório responde à solicitação da Associação Portuguesa de Seguradores para a 
preparação de uma contribuição sobre o estádio de inovação tecnológica em saúde em Portugal. 

 

A utilização de tecnologias na saúde contribui para reduzir a despesa com saúde em Portugal? Ou, 
por outro lado, constituirá cada vez mais uma fonte de despesa crescente incompatível com as 
tentativas de Sustentabilidade do Sistemas de Saúde Português? Qual das duas será verdade? E 
como descobrir a resposta? Neste estudo analisaram-se alguns aspectos relevantes, relacionados 
com a inovação tecnológica em saúde, na procura das respostas a estas questões. 
 

O estudo contemplou uma análise e caracterização dos desenvolvimentos nas tecnologias para a 
saúde com enfoque, num conjunto de tecnologias seleccionadas com base em critérios de 
inovação, benefício e custo. Consideraram-se os desenvolvimentos no contexto internacional 
caracterizando aspectos relevantes sobre a situação em Portugal e comentando os seus impactos 
no Sistema de Saúde Português e, em particular, na actividade seguradora. Procurou também 
identificar-se acções a implementar potenciadoras da introdução de melhorias ao nível da 
qualidade dos serviços prestados aos segurados, da utilização racional e optimizada da tecnologia 
e da redução dos gastos com saúde. 
 

O grupo que realizou o trabalho é constituído por docentes e investigadores da Faculdade de 
Engenharia da Universidade Católica Portuguesa, tendo proposto um conjunto de tópicos a 
contemplar e desenvolvido a respectiva análise. A informação apresentada neste documento é 
fundamentada em evidência científica, informação e dados estatísticos recolhidos junto das fontes 
referenciadas, resultados de estudos preliminares em curso na FEUCP e no conhecimento e 
experiência dos diversos autores. 
 
Seguem considerações sobre a temática analisada e as principais conclusões do estudo: 
 

A. Constata-se a tendência de envelhecimento da população, uma redução do número de 
anos vividos com saúde e o aumento da incidência de doença crónica (aparelho circulatório 
e respiratório) e neoplasias (cancro). 

 

B. As novas abordagens à doença revestem-se de inovação, são fortemente assistidas pela 
tecnologia e resultam de sinergias ao nível de I&Di em diversas áreas da ciência e 
tecnologia (ciências médicas, biológicas e biomédicas, química, física, materiais, 
electrónica, informática, engenharia). Exigem por isso uma actuação multidisciplinar, a 
reengenharia dos processos nas organizações de saúde e consomem cada vez mais 
recursos financeiros.  
 

C. Segundo os critérios de custo, benefício e inovação, considerou-se particularmente 
relevante analisar 6 grupos de tecnologias indicados em seguida, e para os quais se 
apresentam considerações e conclusões relativamente ao seu nível de implementação em 
Portugal. Note-se que as tecnologias em saúde devem ser encaradas de uma forma 
transversal e não compartimentada (como pode sugerir a organização deste documento). É 
da sinergia entre as diversas tecnologias (ex. para imagiologia e sistemas de informação) e 
da partilha de conhecimentos complementares (medicina e engenharia), que têm resultado 
os desenvolvimentos mais promissores. 
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Destacam-se considerações para cada grupo de tecnologia contemplado no estudo: 
 

D. Tecnologias para Diagnóstico por Imagem 
• Portugal tem acompanhado os desenvolvimentos tecnológicos da imagiologia médica e 

diversas unidades de saúde (públicas e privadas), dispondo já das tecnologias de 
imagem mais modernas.  

• A tecnologia digital para radiografia (a imagem mais frequentemente utilizada como 
meio complementar de diagnóstico) tem comprovado os seus benefícios face à opção 
analógica (película) apresentando-se já disponível a nível nacional em diversas 
organizações de saúde. Contudo, a maioria dos equipamentos instalados constituem 
“tecnologia digital de transição” (entre a opção analógica e a digital integrada) 
apresentando limitada capacidade para proporcionar a optimização dos fluxos de 
trabalho. A situação relatada é também aplicável às tecnologias para mamografia. 

• A tendência observada na Europa Ocidental e EUA para a substituição dos sistemas de 
radiografia analógicos por sistemas digitais integrados sugere que também em Portugal 
o número de sistemas analógicos para radiografia irá diminuir com eventual extinção a 
médio prazo. 

• Desconhece-se, com detalhe, a constituição do parque de equipamentos para 
radiografia digital em Portugal (a informação disponibilizada publicamente está 
desactualizada, data de 2004 e não apresenta detalhe sobre o tipo e nível de 
actualização de tecnologia). 

• Constata-se contudo, que a implementação de toda a cadeia de imagem digital ainda 
não acontece de forma sistemática nas organizações. Por exemplo, apesar de 
disponível a cadeia digital, com frequência, as imagens são observadas e interpretadas 
pelo observador (médico) ainda em formato analógico o que constitui um custo adicional 
(película e impressão). Isto impede a exploração de todo o potencial de rentabilização 
associado à tecnologia digital. A limitada disponibilidade de plataformas de comunicação 
e transferência de dados em formato digital (interna e externa às organizações) e 
aspectos relacionados com preferência/resistência de alguns utilizadores constituem 
obstáculos à utilização e à circulação da informação clínica apenas em formato digital. 

• A Tomografia Computorizada (TC) é uma das tecnologias que maior impacto tem 
causado na medicina e apresenta-se disseminada em Portugal com um número de 
equipamentos por milhão de habitantes consideravelmente superior (+32%) à média 
OCDE e à média UE 25 (+44%). Desconhece-se em detalhe o estado de actualização 
tecnológico. Sabe-se contudo que existem diversas unidades da tecnologia mais 
actualizada nos grandes centros urbanos e a informação do PNS 2004-2010 sugere que 
uma parte considerável da tecnologia estará obsoleta. 

• O número de exames de TC realizados em Portugal duplicou em 9 anos (1997 a 2006) e 
é expectável uma continuidade nesta tendência. 

• Como consequência (negativa) da crescente utilização da TC, a dose recebida pelas 
populações na sequência das exposições médicas tem aumentado significativamente 
(duplicou no Reino Unido em 9 anos e aumentou de um factor de 7 nos EUA desde 
1980).  

• A situação nacional relativa à dose de radiação associada a procedimentos médicos 
envolvendo radiação ionizante é desconhecida pela ausência de uma estratégia 
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nacional de promoção de protecção radiológica em geral, e protecção do paciente em 
particular.  

• Considera-se preocupante a desvalorização (e/ou desconhecimento) das 
administrações e alguns profissionais de saúde (médicos) sobre a temática da protecção 
radiológica para a qual contribui uma ineficaz intervenção do regulador. O facto é 
reconhecido e identificado no PNS 2004 - 2010. 

• A implementação de programas de protecção e segurança radiológica do paciente, que 
assegurem a monitorização da dose de radiação (risco) associado a procedimentos 
radiológicos bem como o estabelecimento de níveis de dose de referência para exames 
típicos, proporciona a optimização das práticas locais, promove a segurança do paciente 
e profissionais e constitui um indicador da qualidade dos serviços prestados. 

• A aquisição racional de tecnologia exige, previamente à aquisição, uma análise objectiva 
dos recursos e necessidades nomeadamente: dimensão da organização, número de 
profissionais e nível de formação existentes e necessários, fluxo de trabalho local, 
estratégias de desenvolvimento futuro e disponibilidade financeira. 

• A Ressonância Magnética Nuclear (MR) é uma modalidade que tem forte impacto clínico 
sendo percepcionada como fundamental na avaliação de estádios precoces de doença. 
Tem assumido relevância no planeamento cirúrgico, de radioterapia, avaliação de 
lesões cerebrais e estudos funcionais do cérebro. Constitui uma ferramenta essencial no 
diagnóstico e avaliação de doença vascular cerebral (AVC) - a principal causa de morte 
em Portugal. 

• A tecnologia RM é considerada uma modalidade segura por não envolver radiação 
ionizante mas envolve outros riscos que importa conhecer. 

• O número de equipamentos de RM por milhão de habitantes em Portugal é 
consideravelmente inferior (-38%) à média OCDE e à média EU 25 (-35%). A 
modalidade encontra-se em rápido crescimento e existem já disponíveis as inovações 
mais recentes na modalidade (RM com alto campo magnético, RM aberta). 

• A RM é uma modalidade complexa cuja utilização requer aprofundados conhecimentos 
sobre os fundamentos e tecnologia pelo que a exploração da tecnologia em todo o seu 
potencial exige actuação em equipas multidisciplinares que incluam novos perfis com 
sólida formação científica e tecnológica (ex. engenheiros biomédicos/clínicos) nas 
equipas de profissionais de saúde 

• A MR é uma das modalidades de imagem mais onerosa pelo que a sua utilização deve 
ser orientada no sentido de maximizar a relação custo-efectividade. 

• A Medicina Nuclear apresenta-se uma das áreas de imagem médica com maior 
dinâmica de desenvolvimento. A modalidade PET em particular tem sido rapidamente 
difundida em Portugal estimando-se em 8 o número de equipamentos disponíveis 
actualmente. A PET é utilizada em diversas aplicações incluindo função neurológica e 
cardíaca sendo que a principal utilização (80-90%)  da PET continua no diagnóstico da 
doença oncológica (cancro) e na avaliação da eficácia terapêutica. 

• A disseminação da PET em Portugal está condicionada pela disponibilidade da 
tecnologia e dos radiofármacos (actualmente adquiridos a Espanha com logística 
complexa). A instalação de 2 infra-estruturas (ciclotrão) recentemente em Portugal 
(Coimbra e Porto) que permitem a produção de radiofármacos localmente, permitirá o 
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desenvolvimento da medicina nuclear em Portugal sendo previsível um aumento dos 
procedimentos realizados e implementação de novas técnicas, a curto prazo. 

  

E. Terapia Oncológica por Radiação 
• Portugal apresenta longas listas de esperas para o tratamento das doenças oncológicas 

como foi reconhecido recentemente pelo Observatório Português dos Sistemas de 
Saúde.  

• Esta situação, em nada potencía (clínica ou economicamente) as vantagens de um 
diagnóstico precoce do cancro, facilitado por tecnologias avançadas de imagem como a 
TC, RM, PET, PET-CT, actualmente disponíveis e já utilizadas, em Portugal. 

• A Radioterapia é uma modalidade que envolve custos muito inferiores às outras 
alternativas terapêuticas (cirurgia, quimioterapia) com elevada efectividade 
apresentando um potencial efectivo para a redução dos gastos em saúde.  

• Constata-se que o paradigma do tratamento da doença oncológica está a mudar com 
preferência pela adopção de terapêuticas combinadas envolvendo diversas modalidades 
exigindo colaboração entre os especialistas das diversas áreas, particularmente na 
decisão sobre a adopção de protocolos terapêuticos. 

• O surgimento de novas técnicas e tecnologias em RT (IMRT, IGRT, radiocirurgia) com 
complexidade impõe a necessidade de estabelecer o racional para as novas opções, 
considerando os seus potenciais e limitações face às existentes e identificando os 
aspectos de reorganização dos processos (reengenharia) necessários para integrar as 
novas tecnologias nas organizações.  

• Considera-se importante o desenvolvimento de documentos orientadores para apoio aos 
profissionais de saúde e que promovam uniformidade de procedimentos optimizados em 
Radioterapia e boas práticas a nível nacional. 

• Verifica-se que a capacidade instalada em RT em Portugal aumentou significativamente 
nos últimos 10 anos (sectores público e privado) em virtude da instalação de novas 
unidades privadas e da actualização e reforço das unidades do SNS, prevê-se uma 
continuidade nesta tendência nos próximos anos. 

• Considera-se que a disseminação da tecnologia exige a implementação de soluções 
tecnológicas completas que contemplem, não apenas a aquisição dos equipamentos 
mas assegurem também os recursos materiais e humanos, em número, perfil e tempo 
de afectação às funções, adequados (médicos físicos/engenheiros) à utilização 
optimizada e segura dos equipamentos.  

• Todos os aspectos de protecção e segurança radiológica tem que ser acautelados e 
respeitados. Têm sido elevado o número de acidentes em RT com consequências 
graves. 

• Transversalmente às diversas tecnologias consideradas, constata-se a necessidade de 
desenvolver documentos/guidelines para orientação dos profissionais de saúde na 
implementação de boas práticas e apoio na transição tecnológica. Desta forma 
promove-se a uniformidade dos procedimento e práticas a nível nacional e caminha-se 
no sentido da construção de um modelo que permita a intercomparação de resultados, 
essencial à validação dos da eficácia proporcionada pelas opções tecnológicas 
consideradas, à semelhança do que acontece em outros países. 
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F. Nanotecnologia 
• Constata-se que as Nanotecnologias e a Nanomedicina se encontram em franco 

desenvolvimento apresentando potencial para, a médio prazo, proporcionar soluções 
para doenças para as quais a tecnologia actual não dá resposta, ou fá-lo de forma 
incompleta.  

• Considerando o seu objectivo de detectar precocemente a doença e actuar de forma 
personalizada, a nanotecnologia e a nanomedicina têm criado expectativas 
relativamente à relação custo-benefício proporcionada e aos potenciais riscos 
associados. Ambos são temas sob investigação, actualmente. 

• Existem já disponíveis actualmente no mercado internacional alguns produtos 
nanotecnológicos. Portugal apresenta alguma dinâmica e actividade de investigação 
científica na área das nanotecnologias mas as aplicações na prática clínica ainda são 
praticamente inexistentes. 

• Considera-se que o actual Sistema de prestação de Saúde Português não está ainda 
preparado para adoptar este tipo de tecnologias requerendo intervenção ao nível da 
formação dos profissionais de saúde e desenvolvimento de mecanismos de 
regulamentação. 
 

G. Medicamentos  
• Apesar do crescimento acentuado nas últimas duas décadas, da disponibilidade de 

novos e melhores medicamentos e terapêuticas inovadoras , ainda é necessário o 
desenvolvimento de medicamentos eficazes para a prevenção, tratamento e cura de 
muitas patologias para as quais ainda não existem soluções ou estas são ineficazes (ex. 
cancro, SIDA, tuberculose, malária).  

• Assiste-se a uma aposta por parte da indústria farmacêutica no desenvolvimento de 
modelos descentralizados de I&Di , que envolvem um número crescente de parcerias de 
investigação com PMEs, Institutos e Universidades, implicando a participação activa em 
projectos Europeus (ex. Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores). 

• O objectivo da I&Di nesta área é tender para a prática de uma medicina Preditiva, 
Personalizada, Participativa e Preventiva, que conduza para um aumento significativo 
quer da esperança média de vida quer da qualidade de vida do paciente/cidadão com a 
simultânea redução na despesa médica. Propõe-se então um novo modelo de gestão 
dos cuidados de saúde dos doentes enquadrada num plano de saúde integrado e 
continuado, com o objectivo de prevenção e cura e não apenas do tratamento da 
doença/ sintomas. 

•    Na maioria dos países da OCDE os gastos com medicamentos representam uma das 
principais causas do aumento das despesas com a saúde. Portugal em 2006 gastou em 
substâncias farmacêuticas  21,8% do total de gastos da saúde, face à média de 17,1% 
dos países da OCDE.  

• Os Medicamentos inovadores têm forte impacto na qualidade de vida dos 
doentes/cidadãos. No entanto, esta inovação pode implicar um aumento nos gastos com 
a saúde, atenuando o impacto das actuais políticas de utilização de medicamentos 
genéricos. 

• Para contrapor à introdução de medicamentos inovadores muito dispendiosos,  deve 
procurar-se o aumento da eficácia do medicamento, apostando em planos de saúde 
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integrados que considerem a prevenção da doença, associado a uma mudança de 
postura em termos da terapêutica. Neste contexto, a oferta apresentada pelos 
financiadores privados (seguradoras) pode constituir um complemento interessante e 
atractivo a um Sistema Nacional de Saúde que promove actualmente políticas de 
contenção na despesa com o medicamento. 

 

H. Produtos de Apoio e Reabilitação  
• Actualmente estima-se que a taxa de incidência de pessoas com deficiência em 

Portugal ronde os 10% com tendência para aumentar em consequência do 
envelhecimento da população e aumento da taxa de sobrevivência à nascença.  

• Constata-se que o desenvolvimento e inovação tem resultado num número crescente de 
produtos de apoio/ajudas técnicas disponíveis, com elevado grau de desenvolvimento 
tecnológico, alargando-se o número de pessoas que delas podem beneficiar e, também, 
aumentando o custo individual dos produtos; 

• Constata-se que, em Portugal, o acesso a acesso a Produtos de Apoio está aquém do 
desejável e, não obstante a existência de financiamento público, este não tem sido 
promovido condicionando a qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência 
que poderiam usufruir dos avanços tecnológicos disponíveis. 

• Considera-se que uma forma de alterar este cenário e promover o desenvolvimento da 
área é investir na formação especializada dos profissionais de saúde (ex. médicos, 
terapeutas) na área dos Produtos de Apoio e Reabilitação a par com a formação de raiz 
de novos perfis especializados em Engenharia de Reabilitação. A disponibilidade de 
recursos qualificados na temática associada à criação de mais centros multidisciplinares 
dedicados à avaliação e prescrição de Produtos de Apoio poderá contribuir para alterar 
o panorama actual. 

• Considera-se necessário criar mecanismos de recolha e análise de informação de forma 
sistemática sobre a problemática da deficiência em Portugal; em particular é urgente 
realizar um novo estudo semelhante ao conduzido em 1995 por forma a compreender a 
evolução da problemática no países, e apoiar na definição de estratégias para o sector; 

 
I. Sistemas de Informação para a Saúde  

• Constata-se um acentuado desenvolvimento da área das TIC aplicadas à saúde 
(eHealth) e grandes expectativas em relação ao seu potencial para aumentar a 
qualidade, acesso, segurança e economia dos cuidados de saúde. 

• Verifica-se que a adopção de eHealth, em Portugal, é próxima da média Europeia a 27 
mas muito aquém dos líderes de adopção.  

• Embora existam oportunidades para melhoria dos sistemas de informação nas unidades 
de saúde, em Portugal, os maiores desafios colocam-se ao nível do desenvolvimento de 
plataformas de partilha de informação inter-institucional (Registo de Saúde Electrónico - 
RSE) e de ferramentas de colaboração (Telemedicina e Telecuidados).  

• A integração da informação clínica num RSE promete ganhos operacionais em 
segurança dos pacientes e eficiência dos sistemas proporcionando ainda a constituição 
de repositórios de informação valiosa para utilização em estudos epidemiológicos, de 
avaliação de impacto terapêutico ou de análise de riscos, previsão de consumo e 
definição de prémios de apólices. 
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• O recurso à Telemedicina alarga o acesso a cuidados, sendo particularmente relevante 
em locais remotos ou com carência de profissionais de saúde, e facilitando a recolha de 
“segunda opinião”.  

• Soluções de Telecuidados e Telemonitorização começam a ser utilizadas na gestão da 
doença crónica e no acompanhamento de idosos por forma a racionalizar o consumo e 
aumentar a satisfação dos cidadãos.  

• Considerando os mercados nacional e europeu, constata-se ainda um estádio de 
imaturidade nestas matérias, mais acentuado em Portugal, existindo pouca oferta e 
pouca procura. Algumas das razões apontadas são: a falta de confiança por parte dos 
diversos intervenientes do sistema; a falta de clareza em questões relacionadas com 
financiamento e responsabilidade; e questões relacionadas com fragmentação do 
mercado e fraca interoperabilidade. Diversas iniciativas foram e estão a ser levadas a 
cabo a nível europeu e internacional com o intuito de atenuar estas barreiras, 
nomeadamente a elaboração de guias, recomendações e normas e a realização de 
estudos demonstrativos do impacto e sustentabilidade destas soluções. 

• Em Portugal, existe uma estratégia nacional para a área de eHealth liderada pela ACSS, 
Ministério da Saúde e designada de “Plano para a Transformação dos Sistemas de 
Informação Integrados da Saúde” (PTSIIS), que prevê a execução de diversos 
programas e projectos. O desenvolvimento de um RSE está numa fase preliminar, tendo 
sido desenvolvido um estudo inicial. O desenvolvimento da Telemedicina é um projecto 
que ainda não arrancou. 

• Constata-se uma fraca ou inexistente colaboração entre os sectores público e privado 
na definição dos alicerces para eHealth. Constata-se uma aparente reactividade das 
seguradoras neste domínio. 

• Recomenda-se às seguradoras que assumam um papel pró-activo em relação a 
eHealth, antecipando projectos e colaborando na mudança. Recomenda-se que 
incentivem a partilha de informação e comunicação entre os diversos prestadores da 
rede e com os segurados. Recomenda-se que equacionem acções de estímulo, 
normalização e colaboração na implementação destas ferramentas na rede. 
Recomenda-se a participação nos projectos nacionais de eHealth, nomeadamente o 
RSE. 

 
J. Considera-se que a utilização racional e optimizada das tecnologias em saúde exige dois 

pressupostos fundamentais: 
• o conhecimento do ciclo de vida das tecnologias e dos mecanismos de optimização da 

sua utilização em cada uma fases suas constituintes:  
a. Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&Di) 
b. Fabrico e Controlo 
c. Comercialização e Pós-venda 
d. Avaliação e Aquisição 
e. Formação e Utilização 
f. Manutenção e Controlo de Qualidade 
g. Avaliação e Optimização.  
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• a identificação dos intervenientes - chave e perfis relevantes em cada fase do ciclo onde 
se incluem universidades/centros de investigação, indústria, prestadores de cuidados de 
saúde, reguladores, financiadores (públicos e privados) e utentes/segurados e a 
promoção de cooperação entre estes; 

 
K. Em Portugal, constata-se que as áreas de maior actividade no contexto das tecnologias 

são; 
• Comercialização e Pós Venda (interveniente-chave: indústria) 
• Utilização das Tecnologias (intervenientes-chave; prestadores e profissionais de saúde) 
• Actividades de Manutenção (interveniente – chave: fabricantes) 
 

Assim, é desejável que os intervenientes no ciclo das tecnologias envidem esforços para 
colaborar entre si e desenvolver, em Portugal, iniciativas enquadradas nas restantes fases, 
nomeadamente: 
 

• actividades de investigação e desenvolvimento em tecnologias na saúde 
• reengenharia dos processos nas organizações de saúde quando acolhem a tecnologia  
• estudos de avaliação dos seus impactos e benefícios e optimização da sua utilização  
É a intervenção a estes níveis que potenciar uma melhoria nos cuidados de saúde 
prestados, a exploração da tecnologia em todo o potencial e uma melhoria na relação custo-
efectividade associada. 

 
L. Considera-se que as seguradoras poderão desempenhar um papel relevante e pró-activo 

nestas fases através de: 
 

• Apoio/Promoção de estudos de I&Di em tecnologias da saúde; 
• Apoio/Promoção de estudos de avaliação de impacto de tecnologias em saúde (Health 

Technologies Assessment); 
• Colaboração no planeamento de aquisição de tecnologia com os prestadores da rede; 
• Colaboração na preparação de estudos e documentos orientadores e de boas práticas 

na utilização da tecnologia; 
• Utilização de indicadores de qualidade e boas práticas como critérios de selecção dos 

prestadores de saúde parceiros; 
 
M. Considera-se que o maior envolvimento das seguradoras nas diversas fases do ciclo das 

tecnologias resultará em mais-valias no contexto da sua actividade nomeadamente: 
 

• permitirá acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos mais de perto, antecipar a 
mudança e reagir aos impactos económicos que lhes estão associados; 

• facilitará o acesso a evidência sobre a efectividade e impacto das tecnologias 
participando, de forma mais informada, nas decisões que envolvem a sua prescrição e 
comparticipação; 

• facilitará a identificação de prestadores que implementam boas praticas para a selecção 
dos parceiros tendo em conta critérios de racionalidade e qualidade na utilização da 
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tecnologia (oferecendo maior segurança para aos segurados pela redução dos erros, 
ineficiência e sistematização dos procedimentos); 

   

a. exemplo: não foi identificada uma relação entre as seguradoras e os detentores de 
conhecimento em tecnologias da saúde (ex. indústria, universidades e centros de 
investigação). Este facto é considerado limitador da aquisição de conhecimento 
actualizado sobre inovações tecnológicas em saúde e seus impactos clínicos 
financeiros, essenciais para a análise e/ou influência nas decisões sobre a adopção 
e utilização de tecnologia.  

 
• Considera-se essencial o desenvolvimento de documentos orientadores que auxiliem os 

profissionais de saúde na implementação de boas práticas na utilização das tecnologias 
(ex. justificação de exames radiológicos, protocolos optimizados, estabelecimento de níveis 
de dose de referência para diversos tipos de exame). 

 
Como conclusões gerais do estudo destaca-se que: 
 

1. A implementação de tecnologias para a saúde em Portugal constitui uma oportunidade 
para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde prestados, sistematizar 
procedimentos, reduzir erros e ineficiências e tornar os serviços de saúde mais robustos 
e organizados donde é expectável que resultem benefícios económicos. 

 

2. Considera-se que Portugal tem acompanhado a inovação tecnológica em saúde 
dispondo de capacidade instalada e tecnologias inovadoras, para alguns grupos de 
tecnologias (imagiologia, radioterapia), existindo outros que carecem atenção urgente, 
pela disponibilidade de recursos nacionais não utilizados e pelo forte impacto que 
podem causar na qualidade de vida dos cidadãos (ex. Produtos de Apoio).  

 

3. Recomenda-se o acompanhamento dos desenvolvimentos em I&Di em tecnologias para 
a saúde particularmente as relacionadas com uma “nova medicina” centrada na 
Prevenção e Predição das doenças e não apenas no Tratamento e Cura.  

 

4. A adopção de tecnologias de informação e comunicação na saúde está em crescimento 
em Portugal e as ferramentas de eHealth (algumas já disponíveis em Portugal), 
apresentam um efectivo potencial para reduzir os gastos em saúde pela 
transversalidade da sua acção a todos os processos envolvidos na gestão em saúde. É 
premente promover a sua utilização e apoiar os utilizadores na transição. 

 

5. As tecnologias para a saúde são ferramentas necessárias e desejáveis, mas não 
suficientes para a prestação de cuidados de saúde de excelência ou conquista de 
ganhos em saúde.    O factor humano continua a ser o factor determinante no 
planeamento, selecção e utilização racional, eficiente e eficaz e segura da tecnologia 
em benefício dos cidadãos em particular, e do Sistema de Saúde, em geral.  
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6. Em Portugal, é ao nível dos processos e pessoas envolvidos no ciclo das tecnologias 
para a saúde (desde o a fase de I&Di até à fase de Avaliação das tecnologias no 
contexto em que são utilizadas no Sistema de Saúde Português) que se identifica a 
maior fragilidade e os maiores desafios.  

 

7. Constata-se a efectiva inexistência (com raras excepções) de perfis especializados 
engenharia e tecnologias para a saúde integrados nas organizações de saúde (ex. 
engenheiros biomédicos/clínicos) com sólidos conhecimentos sobre os equipamentos 
médicos no contexto da sua utilização, à semelhança dos líderes europeus.  
Numa era da medicina tecnológica a actuação em equipas multidisciplinares é essencial 
e assegurando a inclusão de todos os perfis relevantes. Note-se que o custo com estes 
recursos humanos geralmente constitui uma ínfima parte do custo com a tecnologia, 
face ao potencial de rentabilização que apresenta. Recomenda-se um rápido e 
expressivo investimento pelas organizações de saúde, no aumento da capacidade e 
competências de recursos na área das tecnologias para a saúde e uma subsequente 
avaliação do impacto causado.  

 

8. Constata-se limitada participação e cooperação entre os intervenientes na prestação de 
cuidados de saúde (prestadores, financiadores, reguladores e indústria) nos processos 
relacionados com o ciclo de vida das tecnologias, sendo que em algumas fases não 
existe actividade, esta é limitada ou não está optimizada. Recomenda-se às 
seguradoras o envolvimento nos processos que envolvem a tecnologia. Recomenda-se 
também que os indicadores de qualidade na utilização das tecnologias, analisados 
neste documento constituam critérios a considerar na selecção dos prestadores 
parceiros e na negociação dos subsequentes contratos. 

 

9. É a capacidade de implementar e gerir esta reengenharia, necessária nas organizações 
de saúde (públicas e privadas), em colaboração com os outros intervenientes-chave 
(financiadores públicos e privados, indústria, reguladores e utentes) que determinará a  
capacidade das organizações se renovarem, orientando-se por boas práticas e cuidados 
de saúde de excelência, fortemente assistidos pelas tecnologias e explorando a 
rentabilização possível. 

 

10. Todos os intervenientes no processo de prestação de cuidados de saúde, incluindo os 
financiadores da saúde privados, dispõem de uma área de actuação (e oportunidades) 
para proactivamente contribuírem, e exercerem influência, no sentido de uma utilização 
racional, optimizada e segura das tecnologias em saúde.  

 
As temáticas aqui resumidas são apresentadas em detalhe e fundamentadas no corpo do 
documento. 
 
No final de cada capítulo e nas conclusões são apresentados quadros-resumo com aspectos-
chave. 
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INTRODUÇÃO 

No contexto de necessidades e expectativas crescentes em relação à saúde, inovação tecnológica 
permanente e incapacidade dos sistemas de saúde em suportar os custos crescentes associados à 
aquisição e utilização de novas tecnologias, torna-se essencial conhecer a tecnologia disponível e 
os desenvolvimentos em curso por forma a definir estratégias que assegurem a sua utilização 
racional, optimizada e sustentável garantindo a máxima efectividade ao menor custo. 

Os objectivos deste trabalho são: 
 

• caracterizar o estádio de inovação tecnológica em saúde nos contextos internacional 
e nacional, com análise de um conjunto de tecnologias consideradas particularmente 
relevantes;  

 

• analisar os processos subjacentes às diversas fases que constituem o ciclo de vida 
das tecnologias utilizadas em saúde; 

 

• identificar aspectos relevantes no contexto da prestação de cuidados de saúde e da 
actividade seguradora e sistematizar recomendações; 

 
O trabalho organiza-se em VI partes cujos conteúdos são resumidos em seguida: 
 

I. Identificação e análise dos padrões de evolução da população, esperança média de vida 
e anos vividos com saúde; Identificação e análise das doenças dominantes na 
actualidade, com maior impacto na mortalidade e morbilidade perspectivando o seu 
desenvolvimento futuro; 

 

II. Identificação resumida do contexto organizacional relevante nomeadamente o Sistema 
de Saúde Português e os Seguros Privados de Saúde identificando os principais 
desafios e tendências; 

 

III. Análise da relevância das tecnologias no ciclo de prestação de cuidados de saúde; 
Apresentação dos tipos de tecnologias para a saúde, com enfoque nos dispositivos 
médicos. Identificação, segundo critérios de custo, benefício e inovação, de algumas 
tecnologias para análise detalhada; 

 

IV. Análise do estádio de desenvolvimento tecnológico e de adopção para os grupos de 
tecnologias seleccionados: Tecnologias para imagem médica, Tecnologias para terapia 
oncológica (com radiação), Nanotecnologias, Tecnologias de Apoio e Reabilitação 
Tecnologias e Sistemas de Informação; considerações sobre a situação em Portugal; 

 

V. Análise crítica de aspectos-chave relacionados com processos e pessoas envolvidas ao 
longo do ciclo de vida das tecnologias para a saúde; realce de aspectos considerados 
críticos no contexto da actividade seguradora; 

 

VI. Apresentação das principais conclusões do estudo e recomendações consideradas 
relevantes para o planeamento estratégico da actividade seguradora em Portugal, numa 
era de prestação de cuidados de saúde fortemente assistidos pelas tecnologias. 

 

 
 



 22

CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EM SAÚDE, EM PORTUGAL 
ANA PASCOAL, SARA CARRASQUEIRO, FILIPA VALE, ANA SILVA, PEDRO ENCARNAÇÃO e CECÍLIA CALADO 

PARTE I – CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO 

I.1 ESPERANÇA DE VIDA E ANOS VIVIDOS COM SAÚDE 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde é definida como o estado de 
completo bem-estar físico, mental e social (WHO, 1948). Se, por um lado, esta definição positiva e 
alargada de saúde não se limita à simples ausência de doença (definição negativa de saúde), por 
outro lado, torna a sua medição mais difícil, pois saúde e doença tendem a ser avaliadas em 
números, dificultando a compreensão de dados ao longo do tempo e do espaço, em diferentes 
realidades internacionais. A difícil medição e posterior comparação de “bem-estar” torna, pois, 
necessário o recurso a outros indicadores, frequentemente indicadores de doença. Seguidamente 
apresentam-se alguns destes indicadores. As tabelas de esperança média de vida apresentam 
grande utilidade. São utilizadas para prever a dimensão e estrutura etária da população, tendo em 
consideração o estado actual, o que permite, por exemplo, prever o número de camas de geriatria 
numa determinada região ou distrito. Uma típica aplicação não médica é a sua utilização para o 
cálculo de prémios de seguros, pensões ou anuidades (Bland, 2000). A figura 1 e a tabela 1 mostra 
a evolução da esperança de vida ao nascimento entre 1960 e 2006, em Portugal. 

A) Esperança de vida à nascença de 1960 a 2006 - mulheres
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B) Esperança de vida nascença de 1960 a 2006 - homens

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006

Es
pe

ra
nç

a 
de

 v
id

a 
(a

no
s)

Portugal OCDE UE15 Países UE15 antes 1995 UE25

 
 

A esperança de vida tem vindo a aumentar nos países da OCDE, não sendo Portugal excepção, 
embora para ambos os géneros apresente um valor ainda inferior à média dos países da OCDE e 
da União Europeia (UE) a 15 estados membros. A esperança de vida em Portugal é superior em 
relação à média da UE a 25. Destaque-se que a esperança de vida das mulheres à nascença é 
sempre superior à dos homens (OCDE 2008, Eurostat, 2009). 

Outro indicador frequentemente usado é a esperança de vida aos 65 anos de idade (Figura 2) 
(OCDE 2008, Eurostat, 2009). Mais uma vez, é notório o aumento da esperança de vida para os 

Figura 1. 

Esperança de vida ao 
nascimento para Portugal 
em 1960, 1970, 1980, 
1990, 2000, 2005 e 2006, 
comparativamente à média 
dos países da OCDE e 
União Europeia a 15 e 25 
estados-membro. A) 
mulheres; B) homens. A 
média da UE 15 foi 
calculada com base na 
informação disponibilizada 
nos dados de saúde da 
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na estatística da saúde 
Eurostat. Os dados 
estatísticos da UE27 
(desde 2007) ainda não 
estão disponíveis. 
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dois géneros e em quaisquer dos grupos analisados. Em 2006, a esperança de vida aos 65 anos 
para o género feminino em Portugal é apenas inferior ao valor da média da UE15, enquanto que 
para o género masculino permanece inferior às médias da UE15 e OCDE.  

A análise das figuras 1 e 2 e da tabela 2 mostra que em Portugal o aumento da esperança de vida 
quando se compara 1960 e 2006 apresenta um intervalo superior à nascença (aumento de 15,7 e 
14,5 anos para mulheres e homens, respectivamente), relativamente àquele encontrado para a 
esperança de vida aos 65 anos (aumento de 5,7 e 4,2 anos para mulheres e homens, 
respectivamente). Assim, o aumento da esperança de vida no nascimento é principalmente devido 
a alterações na mortalidade nos primeiros anos de vida e não nos últimos. 

A) Esperança de vida aos 65 anos, de 1960 a 2006 - mulheres
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B) Esperança de vida aos 65 anos, de 1960 a 2006 - homens
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As tabelas de esperança de vida devem ser utilizadas tendo em consideração o seu significado 
estatístico, que é o do valor médio para toda a população (Bland, 2000). Claro que considerando 
combinações de factores de risco diversos, os valores da esperança de vida média para cada 
indivíduo podem ser diferentes.  

 

 

 

 

Figura 2. 

Esperança de vida aos 65 
anos para Portugal em 1960, 
1970, 1980, 1990, 2000, 2005 
e 2006, comparativamente à 
média dos países da OCDE e 
união europeia a 15 e 25 
estados -membro. 

A) mulheres; 

B) homens. 

A média da EU 15 foi 
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informação disponibilizada nos 
dados de saúde da OCDE, 
embora a UE15 só exista de 
facto desde 1995. A média da 
UE25 foi calculada a partir da 
informação disponibilizada na 
estatística da saúde Eurostat. 
Os dados estatísticos da UE27 
(desde 2007) ainda não estão 
disponíveis. 
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Tabela 1. Esperança de vida ao nascimento para Portugal em 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2005 
e 2006, comparativamente à média dos países da OCDE e União Europeia a 15 e 25 estados 
membros.  

  1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006

Mulheres        
Portugal 66,6 69,6 74,9 77,5 80,2 81,3 82,3 
OCDE 70,7 73,1 76,0 78,2 80,3 81,4 81,7 
UE15     81,1 82,1 82,5 

Países UE15 antes 1995 72,6 74,4 77,0 79,2    
UE25      80,9 81,0 

Homens        
Portugal 61,0 63,6 67,9 70,6 73,2 74,9 75,5 
OCDE 65,7 67,1 69,3 71,6 74,3 75,7 76,0 
UE15     75,2 76,7 77,0 
Países UE15 antes 1995 67,4 68,4 70,5 72,7    
UE25           74,6 74,9 

Nota: A média da UE 15 foi calculada com base na informação disponibilizada nos dados de saúde da 
OCDE, embora a UE15 só exista de facto desde 1995. A média da UE25 foi calculada a partir da informação 
disponibilizada na estatística da saúde Eurostat. Os dados estatísticos da UE27 (desde 2007) ainda não 
estão disponíveis. 

 

Tabela 2. Esperança de vida aos 65 anos para Portugal em 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2005 e 
2006, comparativamente à média dos países da OCDE e união europeia a 15 e 25 estados 
membros.  

  1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 
Mulheres        

Portugal 14,5 14,6 16,1 17,1 18,9 19,4 20,2 
OCDE 14,7 15,4 16,8 18,0 19,2 19,9 20,1 
UE15     19,5 20,2 20,6 
Países UE15 antes 

1995 14,8 15,6 16,9 18,3 19,5   
UE25      19,5 19,8 

Homens        
Portugal 12,4 12,2 13,1 14,0 15,4 16,1 16,6 
OCDE 12,7 12,6 13,3 14,3 15,7 16,5 16,7 
UE15     15,9 16,9 17,1 
Países UE15 antes 

1995 12,7 12,8 13,3 14,5 15,9   
UE25           15,9 16,2 

Nota: A média da EU 15 foi calculada com base na informação disponibilizada nos dados de saúde da 
OCDE, embora a UE15 só exista de facto desde 1995. A média da UE25 foi calculada a partir da informação 
disponibilizada na estatística da saúde Eurostat. Os dados estatísticos da UE27 (desde 2007) ainda não 
estão disponíveis. 
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A título de exemplo, os fumadores terão uma esperança média de vida inferior, enquanto que 
aqueles que pertencem a uma classe profissional terão uma esperança média de vida superior 
(Bland, 2000). 

Outro aspecto importante, além da esperança de vida, é a dos anos de vida vividos com saúde. A 
introdução deste indicador é relativamente recente e pretende avaliar a qualidade de vida. A figura 
3 e a tabela 3 mostram a percentagem de anos vividos com saúde em Portugal e na UE15. Ao 
contrário da esperança de vida, este indicador apresenta uma tendência decrescente. É 
interessante observar que à medida que a esperança de vida aumenta, assiste-se à uma 
diminuição da percentagem de anos vividos com saúde. Saliente-se que a percentagem é sempre 
inferior no género feminino em comparação com o masculino. Assim, embora nos homens a 
esperança média de vida seja menor, em média estes vivem mais anos com saúde (Eurostat, 
2009). 

 

Percentagem de anos vividos com saúde em Portugal e UE15, de 1995 a 
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Figura 3. Percentagem de anos vividos com saúde em Portugal e UE15, no período 
entre 1995 e 2006. Os dados para a UE15 são baseados em estimativas, não estando 
ainda disponíveis dados a partir de 2004 para UE25 ou UE27 (Eurostat, 2009).  

Tabela 3. Percentagem de anos vividos com saúde em Portugal e UE15, no período entre 1995 e 
2006.  

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Portugal 
(Mulheres) 80,1 76,8 76,5 77 76,4 77,7 78,1 76,7 76,7 63,8 69,7 70 
Portugal (Homens) 83,3 81,4 82,3 81,9 81 82,2 81 80,9 80,8 73,5 78 78,9 
UE15 (Mulheres)     78,8 79,1 79,7 80,6 80,9    
UE15 (Homens)         84,4 84,1 84 84,8 85,1       

 
Nota: Os dados para a UE15 são baseados em estimativas, não estando ainda disponíveis dados a 
partir de 2004 para UE25 ou UE27 (Eurostat, 2009). 

A diferença observável entre géneros na percentagem de anos vividos com saúde é coincidente 
com a auto apreciação do estado de saúde (figura 4), avaliada pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. 
Ricardo Jorge (INSA), no seu Inquérito Nacional de Saúde, 1998/99 e de 2005/2006 (DGS, 2008). 
No entanto, a auto apreciação do estado de saúde tem vindo a aumentar em ambos os sexos, 
cumprindo uma das metas do Plano Nacional de Saúde (PNS) 2004-2010 (ver ponto 1.3). Estes 
dados podem eventualmente apontar para um aumento da correcção / controlo dos estádios de 
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doença (crónica), apesar destes estados de ausência de saúde estarem a aumentar na população 
em geral.  

Percentagem de auto apreciação positiva do estado de saúde em Portugal 
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Figura 4. Percentagem de auto apreciação positiva (razoável ou superior) do estado de saúde em 
Portugal por género, no período 1998/1999 e 2005/2006 (DGS, 2008a).  

Os estudos epidemiológicos de prevalência da doença na população constituem o instrumento de 
excelência para compreender a dimensão e a evolução do problema em cada país. Porém, estes 
estudos são frequentemente inexistentes (pelo menos para a grande maioria das doenças), pelo 
que a consulta de dados indirectos, habitualmente de morbilidade e mortalidade, constituem 
excelentes formas de procurar apreender a realidade. As próximas duas secções abordam os 
dados de morbilidade e mortalidade. 

 

I.2 DOENÇA E MORBILIDADE 

Um dos elementos mais fiáveis e representativos da realidade nacional face aos dados de 
morbilidade, porque representativos de toda a população, consiste na análise dos doentes saídos1 
de hospitais de acordo com o grupo da patologia, dados divulgados regularmente pela DGS (DGS, 
2008b). O grupo de patologia recorre aos códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID).  

A figura 5 resume a taxa de doentes saídos de hospitais portugueses, agrupados pelos códigos 
CID, por 10000 habitantes, nos anos 2001 e 2005. Esta figura contém ainda uma projecção da 
futura taxa de doentes saídos no período de 2010 a 2060. Os dados da figura 5 são apresentados 
na tabela 4. Essa projecção assenta no pressuposto da manutenção das taxas dos doentes saídos 
por grupos etários e, para o seu cálculo, foi utilizado como denominador o cenário central da 
projecção da população portuguesa para o mesmo período, publicado pelo INE (INE, 2009). A 
única variável que está a ser considerada é, portanto, a nova estrutura populacional projectada. Por 
outras palavras, a projecção corresponde ao valor previsto da taxa de doentes saídos que a 
população projectada pelo INE (com uma nova estrutura etária) vai apresentar, caso esta 
experimente a mesma taxa de doentes saídos que a população observada (a população observada 
corresponde a 2005). Esta projecção não contempla novos avanços científicos, técnicos e médicos, 
que seguramente influirão nessa mesma taxa. Desta forma, a título de exemplo, a ocorrência de 
catástrofes e pandemias podem fazer aumentar a proporção de doentes internados por 
determinado grupo de patologia. De igual modo os avanços científicos, tecnológicos e terapêuticos 
podem fazer reduzir os internamentos para determinado grupo de patologias.  

                                                 
1 Os doentes saídos correspondem aos utentes que, após internamento, receberam alta hospitalar. 
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Por grupos de patologias esta projecção aponta para um aumento mais acentuado dos doentes 
saídos por doença do aparelho circulatório (variação percentual de 2005 a 2060 de 54,8%), 
seguido pelas doenças do aparelho respiratório (variação percentual 2005-2060 de 36,9%), 
neoplasias (34,4%), aparelho digestivo (23,9%), aparelho genituriário (21,1%) e sistema nervoso 
(37,4%). As doenças endócrinas e do sangue, apesar de apresentarem uma taxa projectada de 
doentes saídos relativamente baixa, também mostram uma tendência crescente na sua variação 
percentual de 2005 a 2060, de 38,0% 3 32,9%, respectivamente. Projecta-se uma manutenção dos 
doentes saídos por doenças infecciosas, mentais, da pele e de sintomas e sinais mal definidos. 
Decresce essencialmente a taxa de doentes saídos por complicações da gravidez, parto e 
puerpério, as anomalias congénitas e as afecções originadas no período perinatal, o que está de 
acordo com a tendência de diminuição da taxa de natalidade que tem vindo a ser observada. A 
análise da figura 5 mostra que estas tendências já são observadas ao comparar os anos de 2001 e 
2005, o que de certo modo dá mais confiança a esta projecção, sobretudo a curto prazo.  

 

Tabela 4. Taxa de doentes saídos por patologia em 2001 e 2005 e projecção da futura taxa de 
doentes saídos no período de 2010 a 20160, por grupo de patologias, por 10000 habitantes.  

Patologia  2001 2005 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

Var. % 
2005-
2060 

Infecciosas e Parasitárias 19,8 20,7 20,8 20,9 21,1 21,7 22,2 22,2 7,3 

Neoplasias 76,7 91,9 94,7 102,6 111,3 117,5 122,6 123,5 34,4 

Endócrina, nutricionais e metabólicas 19,1 22,8 23,5 25,3 27,6 29,6 31,3 31,5 38,0 

Sangue e Sistema imunológico 6,3 7,6 7,7 8,2 8,8 9,4 10,0 10,1 32,9 

Mentais e de comportamento 12,7 13,8 13,9 14,0 14,0 14,0 13,8 13,8 -0,1 
Sistema Nervoso e Órgãos dos 
sentidos 48,2 66,4 68,1 73,4 79,7 85,6 90,6 91,2 37,4 

Aparelho Circulatório 116,9 123,1 127,8 142,4 159,7 175,3 188,7 190,5 54,8 

Aparelho Respiratório 72,6 95,4 97,1 103,1 111,1 121,0 129,7 130,6 36,9 

Aparelho Digestivo 103,6 106,0 108,1 113,9 120,5 126,0 130,6 131,3 23,9 

Aparelho Geniturinário 51,4 69,1 70,4 73,9 77,7 80,8 83,3 83,6 21,1 
Complicações da Gravidez, Parto e 
Puerpério 116,4 108,6 105,1 95,1 85,5 81,9 78,4 76,9 -29,1 

Pele e Tecido Celular Subcutâneo 14,4 15,6 15,6 15,6 15,7 15,9 16,1 16,1 2,9 
Sistema Osteomuscular e do Tecido 
Conjuntivo 28,3 36,4 37,1 39,1 41,1 42,0 42,7 42,9 17,9 

Anomalias Congénitas 8,1 8,8 8,6 8,1 7,5 7,3 7,2 7,1 -18,9 
Afecções Originadas no Período 
Perinatal 2,4 2,3 2,3 2,1 1,9 1,8 1,8 1,8 -23,2 

Sintomas, Sinais e Afecções mal 
definidas 12,7 13,4 10,6 10,6 10,9 11,7 12,4 12,4 -7,5 

Lesões e Envenenamentos 69,8 68,3 69,3 72,7 76,9 81,2 84,9 85,4 24,9 

Outras categorias 130,7 123,1 121,8 115,1 108,9 108,4 108,3 107,8 -12,5 

Nota: As taxas de doentes saídos em 2001 e 2005 foram calculadas com base no número total de doentes 
saídos em 2001 e 2005 (considerando a população portuguesa total existente neste período). A projecção foi 
calculada considerando que a taxa de doentes saídos por grupo etário se mantém, tendo sido utilizado o 
cenário central da projecção da população portuguesa para o mesmo período, publicado pelo INE. 
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Figura 5. 

Taxa de doentes saídos em 2001 
e 2005 e projecção da futura 
taxa de doentes saídos no 
período de 2010 a 2060, por 
grupo de patologias, por 10000 
habitantes. As taxas de doentes 
saídos em 2001 e 2005 foram 
calculadas com base no número 
total de doentes saídos em 2001 
e 2005 (considerando a 
população portuguesa total 
existente neste período). A 
projecção foi calculada 
considerando que a taxa de 
doentes saídos por grupo etário 
se mantém, tendo sido utilizado 
o cenário central da projecção da 
população portuguesa para o 
mesmo período, publicado pelo 
INE. A única variável que é 
considerada é a nova estrutura 
populacional projectada, não 
contemplando novos avanços 
científicos, técnicos e médicos. 
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O 4.º inquérito nacional de saúde realizado pelo INSA (INSA, 2008) em colaboração com o 
INE, avaliou as doenças crónicas, por grupo de patologia, sendo observável que aquelas 
que apresentam um número absoluto superior são a tensão arterial alta, a dor crónica, a 
doença reumática, seguida pela obesidade, diabetes, osteoporose e asma (figura 6 e tabela 
5).  
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Figura 6. Número absoluto da população residente que teve doença crónica no 
passado, por tipo de doença crónica e género. Azul – N.º total população (homens e 
mulheres); Vermelho – homens; Verde – mulheres. Dados provenientes do 4.º 
inquérito nacional de saúde (INSA, 2008).  

As doenças crónicas são apresentadas com o nível de desagregação máximo possível, não 
estando disponível mais detalhe para cada subcategoria. Por exemplo, para a dor crónica 
não é dada mais informação. No grupo de outras doenças crónicas encontram-se um 
conjunto de outras patologias com menor representação, que também não são 
discriminadas neste inquérito.  

Quando os dados de doença crónica são analisados quanto ao género, verifica-se que às 
mulheres é atribuída a maior fracção de todas as doenças crónicas, excepto o enfarte do 
miocárdio (figura 6 e tabela 5).  

A análise conjunta das figuras 5 e 6 mostra uma coincidência entre a doença crónica mais 
frequente na população residente (tensão arterial alta) e a maior taxa de doentes saídos no 
mesmo período, pois corresponde ao mesmo agrupamento de patologias (doenças do 
aparelho circulatório).  

O mesmo inquérito analisou ainda os dados de incapacidade temporária, tendo-se verificado 
que o número de dias de permanência na cama é sensivelmente equivalente para homens e 
mulheres, sendo que a percentagem de permanência na cama por 0, 1 a 3, ou 4 ou mais 
dias, é de 55,1%, 27,1% e 17,7%, respectivamente (DGS, 2008a).  
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Tabela 5. População residente que tem ou teve doença crónica no passado, por tipo de 
doença crónica e género.  

 

HM Homens Mulheres Doença 
N.º total N.º total % N.º total % 

Diabetes 658 945 288 126 43,7 370 819 56,3 
Asma 556 979 232 665 41,8 324 314 58,2 
Tensão arterial alta 2 013 619 798 274 39,6 1 215 345 60,4 
Dor crónica 1 643 871 617 157 37,5 1 026 714 62,5 
Doença reumática 1 639 935 553 368 33,7 1 086 566 66,3 
Osteoporose 631 058 54 478 8,6 576 580 91,4 
Glaucoma 70 053 23 782 33,9 46 271 66,1 
Retinopatia 78 403 36 362 46,4 42 042 53,6 
Tumor maligno/ Cancro 192 372 80 581 41,9 111 792 58,1 
Pedra nos rins 496 353 232 397 46,8 263 956 53,2 
Insuficiência renal 160 052 65 814 41,1 94 238 58,9 
Ansiedade crónica 460 121 127 220 27,6 332 901 72,4 
Ferida crónica 93 773 36 651 39,1 57 122 60,9 
Enfisema, Bronquite crónica 373 843 168 841 45,2 205 002 54,8 
Acidente vascular cerebral 165 092 86 064 52,1 79 028 47,9 
Obesidade 391 968 146 894 37,5 245 074 62,5 
Depressão 839 319 192 752 23,0 646 567 77,0 
Enfarte do miocárdio 129 797 90 612 69,8 39 185 30,2 
Outra doença crónica 2 451 618 1 128 436 46,0 1 323 182 54,0 

Nota: Dados provenientes do 4.º inquérito nacional de saúde (INSA, 2008) 

 

Quanto às doenças profissionais, analisando por tipo de doença, a maior percentagem 
ocorre em doenças provocadas por agentes físicos, seguida por doenças do aparelho 
respiratório (figura 7). A tabela 6 mostra o número total de acidentes profissionais por tipo de 
doença, no período de 2003 a 2006. 
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Figura 7. Percentagem por tipo de doença profissional no período de 2003 a 2006. Fonte 
DGS 2008a, de acordo com MSST, Instituto de Informática e Estatística da Solidariedade.  

 

Tabela 6. Número de casos de doenças profissionais certificadas, em Portugal continental, 
no período de 2003 a 2006 (DGS, 2008a).  

2003 2004 2005 2006 
Tipos de doenças  N.º 

total N.º total
Variação % 

ano anterior* N.º total
Variação % 

ano anterior* N.º total 
Variação % 

ano anterior*
Provocadas por agentes 
químicos 10 25 150,0 12 -52,0 12 0,0 
Do aparelho respiratório 254 403 58,7 257 -36,2 232 -9,7 
Cutâneas 128 132 3,1 109 -17,4 145 33,0 
Provocadas por agentes físicos  1564 2578 64,8 3176 23,2 3129 -1,5 
Infecciosas e parasitárias 11 18 63,6 23 27,8 36 56,5 
Outras doenças (atípicas) 8 32 300,0 47 46,9 23 -51,1 
Total 1975 3188 161,4 3624 13,7 3577 -1,3 

 
* Variação percentual relativa ao ano anterior. 

 

Quanto aos acidentes, os de viação são aqueles que são descritos com maior detalhe e 
podem ser consultados junto da Direcção Geral de Viação. Os acidentes domésticos e de 
lazer são avaliados através do INSA - ONSA, Acidentes Domésticos e de Lazer: Informação 
Adequada (ADELIA), 2006, sendo de salientar que até à classe etária dos 35-44 anos são 
mais frequentes nos homens, invertendo-se esta tendência depois desta idade (tabela 7). 
Os acidentes maioritários mais frequentes por ordem decrescente são: concussão, 
contusão, hematoma; ferida aberta; queimadura, escaldadura (térmica); e esfolamento 
(tabela 8) (DGS, 2008a). 
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Tabela 7. Distribuição percentual dos acidentes domésticos e de lazer, segundo o sexo e o 
grupo etário (DGS, 2008a).  

Grupo etário 
% 

Homens % Mulheres
0-4 56,5 43,5 
5-9 59,8 40,2 
10-14 58,0 42,0 
15-19 61,5 38,5 
20-34 65,6 34,4 
35-44 59,1 40,9 
45-54 47,9 52,1 
55-64 41,6 58,4 
65-74 35,4 64,6 
>75 29,7 70,3 

 

Tabela 8. Distribuição percentual dos acidentes domésticos e de lazer, por tipo de lesão 
(DGS, 2008a).  

Tipo de lesão % 
Concussão, contusão, hematoma 51,6 
Esfolamento 1,1 
Ferida aberta 14,7 
Compressão 0,3 
Amputação 0,0 
Envenenamento/Intoxicação 0,2 
Queimadura, escaldadura 
(térmica) 1,7 
Corrosão (química) 0,1 
Electrocussão 0,01 
Radiações (raios solares, raio X, 
etc.) 0,03 
Asfixia 0,1 
Não se diagnosticou nenhuma 
lesão 0,2 
Tipo de lesão não especificado 30,0 

 

Outra medida frequentemente usada para avaliar a qualidade de vida é expressa em DALY 
(Disability Adjusted Life Years – Anos de Via Ajustados à Incapacidade). DALY é um 
indicador de Saúde, baseado no cálculo dos anos de vida esperados, em qualquer 
população, após ajustamento aos dias de incapacidade conhecidos na mesma população 
(Last, 1995). Por outras palavras, um DALY corresponde à perda de um ano de vida 
saudável.  
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Os principais factores de risco que contribuem para o aumento deste indicador são a 
pressão arterial elevada (contribuindo com 12,8% de DALY), o consumo de tabaco (12,3% 
de DALY) e álcool (10,1% de DALY), o colesterol elevado (8,7% de DALY), o excesso de 
peso (7,8% de DALY), o baixo consumo de fruta e vegetais (4,4% de DALY) e a inactividade 
física (3,5% de DALY)2.  

As principais doenças, também expressas em percentagem de DALY, que participam para o 
aumento de DALY são a doença isquémica do coração (10,5%), a doença cerebrovascular 
(7,2%), a desordem depressiva unipolar (6,2%), as desordens relacionadas com o uso de 
álcool (3,1%), a doença pulmonar crónica (2,3%), os acidentes rodoviários (2,4%) e o cancro 
do pulmão (2,2%) (WHO, 2005). 

 

I.3 MORTALIDADE 

A estatística da mortalidade constitui uma das principais fontes de informação acerca das 
alterações do padrão das doenças que ocorrem num determinado país, possibilitando a 
comparação dessas alterações em diferentes países.  

Em Portugal, a causa de morte tem de ser certificada por um médico que identifica a causa, 
o lugar e a data de morte. As certidões de óbito constituem os dados primários que são 
compilados e publicados regularmente pelo INE. Existem porém alguns limites na 
interpretação destes dados, como por exemplo aqueles que estão relacionados com a 
caracterização do óbito (causa de óbito efectuada com graus de exactidão distintos, 
residência apresentada nem sempre é a habitual, etc.). É sugerida a criação de critérios 
definidos que devem constar das certidões de óbito, nomeadamente no que se refere à 
residência (que deve ser a habitual e não a do hospital) e ao maior rigor possível na 
identificação da causa de morte. 

A tabela 9 e a figura 8 resumem as principais causas de morte em Portugal para 2006, 
desagregadas por género e grupo etário.  

No grupo etário até os 4 anos de idade as principais causas de morte são afecções do 
período neonatal, malformações congénitas e causas externas (maioritariamente acidentes). 
Dos 5 aos 44 anos as principais causas de morte são as externas (acidentes, etc.) e 
tumores. A partir dos 45 anos o padrão é semelhante ao da população total, uma vez que é 
nestes grupos que ocorre o maior número de óbitos.  

A figura 8 mostra as causas de morte pela sua frequência relativa. Este tipo de 
apresentação é considerado o mais adequado de acordo com Bland (Bland, 2000). Assim se 
analisarmos a primeira coluna (homens e mulheres) rapidamente se percebe que a principal 
causa de morte é devida a doenças do aparelho circulatório (razão entre número de mortes 
devidas a doenças do aparelho respiratório para homens e mulheres e o número total de 
mortes por todas as causas no mesmo grupo, ou seja, 32993 / 102362 x 100 = 32,2%)3, 
seguida pelos tumores (22709 / 102362 x 100 = 22,2%) e pelas doenças do aparelho 
respiratório (11512 /102362 x 100 = 11,2%). 

 

                                                 
2 Neste caso, por exemplo para um DALY (365 dias de vida saudável perdidos), 47 dias de vida saudável seriam 
perdidos devido à pressão arterial elevada, 45 dias pelo consumo de tabaco, 37 dias pelo consumo de álcool, 31 
dias pelo colesterol elevado, 28 dias pelo excesso de peso, 16 dias pelo baixo consumo de fruta e vegetais e 13 
dias pela inactividade física. 
3 Dados provenientes da tabela 9. 
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Tabela 9. Total de óbitos por sexo e grupo etário, em Portugal, no ano de 2006 (DGS 
2008a).  

Total  Grupos etários Causas de morte  
HM H M <1 1-4 5-19 20-44 45-64 65-74 >75 

Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias 2537 1525 1012 7 9 4 562 489 383 1083 
Tumores 22709 13620 9089 … … 74 898 5581 6037 10100
Doenças do sangue e órgãos 
hematopoiéticos e alguns 
transtornos imunitários 299 145 154 … … 4 23 23 49 196 
Doenças endócrinas, nutricionais e 
metabólicas 4518 1973 2545 5 5 16 59 380 949 3104 
Transtornos mentais e 
comportamentais 390 194 196 0 … … 23 59 49 256 
Doenças do sistema nervoso e dos 
órgãos dos sentidos 2397 1121 1276 10 9 41 88 219 440 1590 
Doenças aparelho circulatório 32993 14856 18137 3 4 17 440 2491 5140 24898
Doenças aparelho respiratório 11512 6378 5134 12 5 14 183 644 1551 9103 
Doenças aparelho digestivo 4309 2586 1723 5 … … 278 1058 932 2031 
Doenças da pele e tecido celular 
subcutâneo 212 82 130 0 … 0 … 7 23 179 
Doenças sistema osteomuscular e 
do tecido conjuntivo 218 75 143 … … … … 42 50 110 
Doenças do aparelho geniturinário 2566 1237 1329 … 0 … 28 140 344 2050 
Gravidez, parto e puerpério 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 
Algumas afecções originadas no 
período perinatal 192 114 78 192 0 0 0 0 0 0 
Malformações congénitas, 
deformidades e anomalias 
cromossômicas 196 106 90 78 17 15 36 28 8 14 
Sintomas, sinais e achados 
anormais de exames clínicos e de 
laboratório não classificados em 
outra parte  12702 6428 6274 28 17 56 736 1842 1956 8067 
Lesões, envenenamentos e 
algumas outras consequências de 
causas externas 4606 3302 1304 7 28 181 1231 1084 694 1381 
Outras 20911 10134 10777 33 22 76 875 2493 3420 13962
Total 102362 53742 48620 352 119 431 4606 14087 18605 64162

Nota: H – homens; M – mulheres; … - dado não disponível. 

Frequencia relativa da causa de morte em Portugal em 2006, segundo género e idade
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Figura 8. Frequência relativa da causa de morte em Portugal no ano de 2006, por sexo e 
grupo etário. H – homens; M – mulheres. Fonte: DGS, 2008a.  
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De uma forma geral os três grandes grupos de causa de morte, para ambos os sexos em 
todas as idades, por ordem decrescente são: doenças do aparelho circulatório, tumores e 
doenças do aparelho respiratório.  

Ao comparar Portugal, a UE a 15, 25 ou 27, no ano de 2006, quanto às taxas de mortalidade 
padronizadas4 por 100 000 habitantes pelas principais causas de morte, verifica-se que, em 
todas as situações, a principal causa de morte é atribuída a doenças do aparelho 
circulatório, seguida de tumores, embora em Portugal se registem sempre valores inferiores 
à media da UE.  

Portugal apresenta valores superiores à média da UE para as doenças do aparelho 
respiratório e para as doenças infecciosas e parasitárias (mais comuns em países de menor 
rendimento, figura 9). Para estes dois grupos é apresentada a desagregação máxima 
permitida pela consulta dos dados disponíveis pelo Eurostat. No entanto, é importante 
salientar que na base de dados referida não é apresentada uma desagregação exaustiva 
das causas de morte, pelo que esta é a análise possível. Assim, verifica-se que em Portugal, 
para o grupo das doenças infecciosas e parasitárias, existe uma contribuição superior de 
taxa de mortalidade padronizada por SIDA e por tuberculose, comparativamente com a UE. 
Enquanto que para as doenças do aparelho respiratório a taxa aumentada parece ser 
devida a casos de pneumonia (Tabela 10). É ainda muito importante salientar que a 
pneumonia é uma das principais infecções nosocomiais5, cuja dimensão verdadeira em 
Portugal não é inteiramente conhecida. O rigoroso controlo das infecções hospitalares e a 
implementação de medidas que levem ao seu controlo são da maior importância, pelo que é 
recomendado a existência de uma equipa multidisciplinar em hospitais para garantir, tal 
como imprescindível, que Portugal não se afaste da média dos países da União Europeia no 
que se refere ao número de mortes por este tipo de problema. Esta equipa deve incluir 
vários profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e engenheiros biomédicos, entre 
outros.  

                                                 
4 A taxa de mortalidade padronizada por idade é uma medida sumária da taxa de mortalidade que uma 
população teria se possuísse uma estrutura etária padrão. A padronização é necessária para a comparação de 
duas ou mais populações que diferem em relação a alguma característica: idade, grupo étnico, situação socio-
económica, etc.), que influencia, através de um processo independente, o risco de morrer. 
5 A infecção nosocomial é uma infecção adquirida em ambiente hospitalar. Ocorre tipicamente em doentes 
internados mais debilitados que adquirirem uma infecção no hospital, distinta da doença que levou ao 
internamento.  
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Tabela 10. Taxas de mortalidade padronizadas por 100 000 habitantes pelas principais 
causas de morte em Portugal, UE 15, UE25 e UE27, para o ano 2006. Fonte: Estatísticas da 
Saúde – Eurostat (Eurostat, 2009). Apesar da UE27 ter sido formada a partir de 2007, os 
dados já estão disponíveis para o ano de 2006.  

Causa de morte Portugal UE15 UE25 UE27 
Ap circulatório 189,9 198,8 226,1 246,0 
Tumores 152,5 173,1 179,8 180,0 
Ap. Respiratório 65,9 43,9 44,0 44,6 
         Gripe 0,1 0,1 0,1 0,1 
         Pneumonia 28,9 14,3 15,0 15,5 
         Infecção respiratória crónica 12,9 18,4 18,5 18,7 
         Asma 0,5 1,1 1,1 1,1 
Causas externas 35,2 33,8 39,0 39,9 
Ap. Digestivo 29,2 27,9 30,6 31,8 
Endócrinas, nutricionais e 
metabólicas 26,4 17,4 17,2 17,0 
Diabetes  21,4 13,2 13,4 13,4 
Infecciosas e parasitárias 17,8 8,8 8,4 8,6 
         Tuberculose 1,5 0,5 0,8 1,1 
         Infeccção meningocócica 0,1 0,1 0,1 0,1 
         SIDA 6,3 1,2 1,0 1,0 
         Hepatites virais 0,5 1,0 0,9 0,9 
SN orgãos sentidos 14,5 18,2 17,6 17,2 
Afecções originadas no perído 
perinatal 2,7 3,3 3,6 3,8 
Malformações congénitas 2,3 3,0 3,1 3,2 
Todas as causas 638,5 576,5 619,1 640,9 

 
Nota: Dado que a lista de causas de morte não ser exaustiva, a morte por todas as causas 
não corresponde ao somatório simples dos elementos de cada coluna. 

 

A OMS, na sua previsão de maiores mudanças para a mortalidade a nível mundial até 2030, 
aponta para um aumento do número de mortes devidas a doenças não comunicáveis. A 
nível global, comparando o ano de 2004 com o ano de 2030, o número total de mortes 
devido a cancro vai aumentar de 7,4 milhões para 11,8 milhões; e de 17,1 milhões para 23,4 
milhões devido a doenças cardiovasculares.  

A figura 9 faz a comparação do número total de mortes observada em 2004 e projectada 
para 2030, de acordo com o rendimento económico dos diversos países.  

Em 2030, a nível mundial, prevê-se que as mortes devido a doenças cardiovasculares e 
acidentes rodoviários irão representar 56% do número total de mortes no mundo (este 
número está estimado em 77 milhões de mortes devidas a todas as causas). Para 2030, a 
nível mundial, previsivelmente as quatro maiores causas de morte serão a doença 
isquémica do coração, a doença cerebrovascular, a doença crónica pulmonar e as infecções 
respiratórias (principalmente a pneumonia, devido ao consumo do tabaco (WHO, 2008).  
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Ao analisar, a título de exemplo, os países desenvolvidos em 2030, verifica-se que o maior 
número de mortes é devido a doenças cardiovasculares, seguidas por outras doenças não 
comunicáveis e cancros. Resumidamente, quanto maior a área da coluna sombreada com 
determinado padrão, maior será o número de mortes causadas pela doença representada 
por esse padrão. 

 

Figura 9. Número de milhões de mortes projectadas (em valor absoluto) a nível mundial 
para países com rendimento elevado, médio e reduzido (adaptado de WHO, 2008).  

Estes dados da OMS vão ao encontro da informação relativa à morbilidade projectada para 
Portugal (figura 5), pois em ambos os dados se verifica o aumento das doenças dos 
aparelhos circulatório e respiratório, bem como dos tumores. Estas doenças são 
essencialmente crónicas e não agudas, pelo que os cuidados médicos e exames 
complementares de diagnóstico e terapêutica a elas associados deverão ter também uma 
maior expressão nos anos vindouros. Apesar da incerteza associada a projecções futuras, 
estas permitem uma melhor apreciação das políticas de saúde e da sua adequabilidade a 
uma realidade quase certa, como o envelhecimento da população e as diferenças evidentes 
nas causas de morte dependentes do desenvolvimento económico e social de cada país 
(Mathers e Loncar, 2006).  
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I.4 PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2004-2010: METAS e ESTADO ACTUAL 

O Plano Nacional de Saúde (PNS) 2004-2010 define orientações estratégicas com a 
finalidade da sustentabilidade política, técnica e financeira do sistema de saúde, numa 
abordagem de colaboração entre os múltiplos sectores que contribuem para a saúde.  

Os objectivos estratégicos delineados contemplam a obtenção de ganhos em saúde, o 
centrar a mudança no cidadão e a procura da garantia dos mecanismos adequados à sua 
execução. O PNS contempla três fases, a primeira correspondente à definição da sua 
estrutura, a segunda contemplando o lançamento e a terceira, e actual fase, correspondente 
à monitorização do PNS (DGS, 2004).  

O PNS pode ser consultado em http://www.dgsaude.min-saude.pt/pns/. O PNS foi elaborado 
com base na família e engloba todo o ciclo de vida (nascer com saúde, crescer com 
segurança, uma juventude à procura de um futuro saudável, uma vida adulta produtiva e um 
envelhecimento activo). Desenvolve, ainda, uma abordagem à gestão integrada da doença. 
A avaliação dos indicadores e metas estabelecidas no PNS podem também ser consultadas 
em http://www.acs.min-saude.pt/pns/pt/ do Alto Comissariado da Saúde (ACS).  

A última publicação avalia o período até 2006 e está subdividida em 11 capítulos. Os 
primeiros cinco correspondem ao ciclo de vida, do nascimento ao envelhecimento activo; os 
cinco capítulos seguintes são dedicados às doenças específicas, a saber: neoplasias, 
doenças cardiovasculares, infecciosas e mentais e traumatismo; o último capítulo refere-se 
à saúde escolar (ACS, 2008).  

O PNS estabeleceu uma série de metas com valores definidos acerca do que é pretendido 
para a população portuguesa. Por exemplo, para o grupo dos homens dos 25 aos 44 anos, 
a meta definida para o consumo de tabaco é de 23%, sendo que em 2006 o valor 
observável era de 37,6% (não estando a meta atingida). Dada a existência de uma 
publicação disponível, neste ponto são apenas referidos os factores de risco tabaco, álcool e 
obesidade, nas várias fases do ciclo de vida, bem como algumas das doenças com maior 
expressão na morbilidade e mortalidade em Portugal.  

No grupo dos jovens (10-24 anos) ainda nenhuma meta foi atingida, quanto aos factores de 
risco referidos. É de notar, ainda, que face a anos anteriores a 2006, o consumo de álcool 
nas mulheres jovens está a aumentar, bem como a obesidade em ambos os sexos, 
tendências contrárias às metas estabelecida no PNS.  

Na vida adulta (25-64 anos), o consumo de tabaco não atingiu ainda a meta em nenhum dos 
géneros, mas o género masculino apresenta uma tendência decrescente face a anos 
anteriores. Quanto ao consumo de álcool, apesar da meta não ter sido atingida, apresenta já 
valores muito próximos e com tendência decrescente face a anos anteriores. No que se 
refere à obesidade, não só a meta não foi atingida, como a tendência é de aumento do 
índice de massa corporal nesta população, contrária portanto ao objectivo do PNS.  

Finalmente, no grupo dos 65 aos 74 anos, nenhuma das metas foi ainda atingida, mas o 
consumo de tabaco apresenta tendência decrescente nos homens, sendo pouco expressivo 
e perto do valor da meta nas mulheres. O consumo de álcool continua a ser ligeiramente 
superior ao objectivo com pequena tendência crescente. A obesidade, tal como em todos os 
outros grupos, está a aumentar, não atingindo, portanto a meta (MS-ACS, 2008).  

A obesidade, o consumo de tabaco e álcool, factores de risco que contribuem para o 
aumento de DALY (ver 1.2), ao estarem em ascensão, fazem prever um aumento deste 
indicador, essencialmente associado à doença crónica. 
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Quanto às patologias abordadas na avaliação do PNS, de um modo geral as taxas 
apresentam uma tendência decrescente, já próximas do valor das metas estabelecidas, 
sendo que para as taxas de mortalidade padronizada pela idade por cancro do colo do 
útero, antes dos 65 anos, e de mortalidade padronizada por doença isquémica cardíaca, 
antes dos 65 anos, as metas já foram mesmo atingidas (MS-ACS, 2008). 

I.5 A MEDICINA DO FUTURO 

Os grandes desafios actuais da saúde prendem-se com o desenvolvimento de novas 
terapias, economicamente viáveis, que permitam qualidade de vida no sentido de presença 
de saúde e bem-estar, face ao envelhecimento da população com consequente aumento da 
doença crónica e degenerativa. Relativamente à saúde, as grandes questões do futuro são:  

• o que determina o risco individual para uma doença?  

• o que determina a progressão para doença num indivíduo?  

• e, o que determina a resposta individual a uma terapia (fármaco)?  

Estas questões serão colocadas uma vez que os factores de risco, a progressão da doença 
e a resposta ao medicamento são distintos de indivíduo para indivíduo. Caminha-se assim 
para uma medicina personalizada, que tem como objectivo melhorar o resultado clínico 
através da avaliação individual do risco (com relevo na prevenção e diagnóstico precoce), 
da obtenção de um diagnóstico mais preciso (determinação de sub-fenótipos, 
biomarcadores para diagnóstico e escolha da terapia mais adequada), da optimização da 
terapia (farmacogenómica e biomarcadores para eficácia e segurança) e, finalmente, da 
avaliação do objectivo do resultado clínico. Assim, o paradigma do futuro da medicina é 
conhecido como a medicina dos 4P, ou seja, Preditiva, Personalizada, Preventiva e 
Participativa (Auffray et al., 2009; Bolouri, 2008). Este último ponto envolve o doente como 
um parceiro, aspecto muito importante nas doenças crónicas e na minoração dos factores 
de risco associados a estas. Cada vez esta participação deve ser incutida aos profissionais 
de saúde e aos utilizadores dos sistemas de saúde. 

Para que a medicina dos 4P seja alcançável num futuro próximo é necessário o 
envolvimento de todos os actores de saúde. O apoio convencional, por parte do Sistema 
Nacional de Saúde e seguradoras, apenas no processo curativo / paliativo não será 
suficiente a breve trecho. O reforço de políticas de incentivo à investigação poderá trazer 
grandes mais valias para a melhoria da Prevenção, da Predição e da Personalização. A 
inclusão de vários rastreios no Sistema Nacional de Saúde e na cobertura de seguros de 
saúde são sugestões que devem ser analisadas. Também o apoio a programas de 
investigação e desenvolvimento na área da saúde devem ser alvo de análise cuidadosa, 
pois estes estão na base da pirâmide que permitirá tornar possível o paradigma da medicina 
dos 4P. 

A inovação na área da tecnologia médica envolve as ciências médicas, biológicas e 
biomédicas, materiais, física, engenharia e tecnologias de informação e comunicação, com 
aplicações várias, como por exemplo a e-medicina, a tele-medicina, a bioinformática, a 
micro- e nano-electrónica, a medicina regenerativa e a nanotecnologia. Porém, qualquer 
produto inovador apresenta um risco inerente, pelo que a gestão do risco e o equilíbrio entre 
risco e benefício serão sempre um aspecto importante na tecnologia médica. Os desafios 
prendem-se com a existência de novos elementos de perigosidade ao nível da nanoescala, 
no manuseamento dos dados (utilização de toda a informação para o bem-estar do utente) e 
na regulação, avaliação (por exemplo pela HTA - Healthcare Tecnhology Assessment), na 
aceitação e na utilização pelos profissionais de saúde.  
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O quadro seguinte destaca os aspectos principais da análise realizada sobre saúde, doença 
e perspectivas de futuro na temática. 

 

Quadro 1 – Saúde e Doença: situação actual e perspectivas futuras.  
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PARTE II – CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

II.1 SISTEMA DE SAÚDE PORTUGUÊS E SEGUROS PRIVADOS DE SAÚDE 

Considerando o conceito abrangente de “saúde” já comentado anteriormente (como um 
estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de 
doença ou enfermidade) e com vista à provisão de saúde aos cidadãos em Portugal, a 
Constituição da República Portuguesa define, no Artigo 64º, que:  

1. Todos têm direito à protecção da saúde e o dever de a defender e promover.  

2. O direito à protecção da saúde é realizado: 

a) Através de um serviço nacional de saúde universal e geral e, tendo em conta 
as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito; 

b) Pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que 
garantam, designadamente, a protecção da infância, da juventude e da velhice, 
e pela melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho, bem como 
pela promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular, e ainda pelo 
desenvolvimento da educação sanitária do povo e de práticas de vida saudável. 

Com o objectivo da criação de estruturas para a implementação operacional destes 
princípios, a Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto) define, na Base XXII, 
que: 

1 - O sistema de saúde é constituído pelo Serviço Nacional de Saúde e por todas as 
entidades públicas que desenvolvam actividades de promoção, prevenção e 
tratamento na área da saúde, bem como por todas as entidades privadas e por todos 
os profissionais livres que acordem com a primeira a prestação de todas ou de 
algumas daquelas actividades. 

2 - O Serviço Nacional de Saúde abrange todas as instituições e serviços oficiais 
prestadores de cuidados de saúde dependentes do Ministério da Saúde e dispõe de 
estatuto próprio. (...) 

Não obstante o direito que cada português tem à saúde através do SNS, cada vez mais 
portugueses optam por contratar, em suplemento, Seguros de Saúde Privados.  As 
motivações prendem-se com a expectativa de maior qualidade e rapidez nos serviços que, 
globalmente, lhes confere uma sensação de maior segurança e participação. 

Em 2007 o número de segurados excedia 2 milhões, o que representa cerca de 20% da 
população nacional (APS, 2008).  

Para oferecer cuidados de saúde as seguradoras utilizam o sector privado (hospitais, 
clínicas, laboratórios e profissionais liberais), sendo que algumas unidades investem 
fortemente em tecnologia, e propõem diferenciar-se através de uma medicina de excelência 
e inovação. O quadro seguinte resume algumas características do Sistema Português de 
Saúde e Seguros de Saúde Privados, em Portugal. 
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Quadro 2. Modelo de prestação de cuidados de saúde em Portugal 
(SNS e Seguros de saúde privados).  

 

II.1.1 TENDÊNCIAS 

Por todo o mundo os sistemas de saúde enfrentam problemas de sustentabilidade. O 
envelhecimento populacional, a universalidade do direito à saúde e o recurso a tecnologias 
extremamente consumidoras de recursos financeiros têm causado nos últimos anos uma 
escalada dos gastos em saúde, tendência essa que se prevê manter. 

Em Portugal o gasto em saúde situa-se na ordem de 10% do PIB, dos quais cerca de 70% 
são despesa pública e 30% privada. Em 2007, um estudo encomendado pelo Ministério da 
Saúde recomendava a manutenção do modelo de financiamento do SNS apontando 
essencialmente para medidas de aumento da eficiência da prestação de cuidados 
(Sustentabilidade SNS, 2007).  

A procura do aumento dos ganhos e da redução de custos está presente em todos os 
prestadores de cuidados de saúde. A redução de erros e ineficiências processuais, a 
integração dos cuidados ao longo da cadeia, a avaliação criteriosa de investimentos, a 
aposta em inovações tecnológicas e na normalização de processos, e o enfoque nas fases 
preventivas são algumas das estratégias que têm vindo a ser identificadas como 
potenciadoras de soluções.  

As tecnologias com aplicações clínicas inovadoras (ex. nanotecnologias e imagem 
molecular) associadas às tecnologias da informação, são outras soluções que irão provocar 
alterações radicais no sector e sobre as quais recaem grandes expectativas. 

Por outro lado, os cidadãos têm cada vez maiores expectativas em relação à sua saúde e 
maiores exigências do sistema, o que está na base da procura crescente dos Seguros de 
Saúde Privados perante a incapacidade do SNS para responder às suas aspirações.  
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Quando os utentes recorrem ao sector privado, naturalmente, têm grandes expectativas 
quando à qualidade dos serviços que encontram esperando rapidez, eficiência e eficácia. 
Tornam-se assim utentes (na verdade clientes) mais exigentes e aquando da sua interacção 
com o sector público, ao não encontrarem tratamento semelhante, têm dificuldade em 
aceitar esperas e menor atenção pelos profissionais de saúde, colocando pressão sobre as 
organizações e os seus profissionais. 

No futuro poderá vir a dar-se uma partilha explícita de riscos e responsabilidades entre os 
financiadores público e privados, para além de que o cidadão também poderá estar 
disponível para proceder a co-pagamento desde que sejam respeitados as suas opções e 
critérios de qualidade(PWC, 2005). 
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Figura 10. Pressões, facilitadores e resposta do sistema. Adaptado de (Carrasqueiro, 2003).  
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PARTE III – CONTEXTO TECNOLÓGICO 

III.1 TECNOLOGIAS NA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE 

Quando o recurso à tecnologia era a excepção e não a regra, o diagnóstico era 
fundamentado, exclusivamente, na informação recolhida pelo médico durante a avaliação 
clínica do paciente, complementada pelo historial clínico. A comunicação entre os dois 
intervenientes era o factor-chave, e simultaneamente limitador, do acto diagnóstico e 
subsequentes decisões terapêuticas. 

Contudo, a investigação científica e tecnológica dos últimos 30 anos resultou em 
importantes desenvolvimentos. Um conjunto crescente de dispositivos médicos, versáteis e 
de dimensões que variam entre a macro e a nanoescala, assumiram uma função 
imprescindível na prestação de cuidados de saúde e provocam uma mudança de paradigma 
na forma como são prestados os cuidados de saúde.  

Assim, na prática actual da medicina, informação clínica complementar é obtida, 
invariavelmente, com recurso a equipamentos médicos e sistemas de informação e 
comunicação que, como um todo,  têm vindo a assumir um papel de relevo e criticidade em 
todas as fases, incluindo a prevenção da doença, rastreio, diagnóstico, terapêutica, 
monitorização, cuidados continuados, cuidados paliativos, reabilitação e gestão global da 
prestação de cuidados de saúde aos cidadãos. 

De salientar que o sucesso dos desenvolvimentos tecnológicos e impactos conseguidos não 
teria sido possível sem uma forte cooperação e troca de conhecimento entre disciplinas das 
ciências fundamentais (ex. biologia, física, química, matemática) aplicadas à saúde 
(médicas e biomédicas) e as tecnologias (engenharia). 

Em suma, os sistemas de saúde modernos são fortemente assistidos pela tecnologia e 
exigem actuação multidisciplinar. 

 

III.2 DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA 

Quando se estudam questões relacionadas com Tecnologias para a Saúde e, mais 
concretamente, Dispositivos Médicos, é importante conhecer o que ambos os conceitos 
encerram. 

As diferentes definições de ‘Tecnologias para a Saúde’ estabelecidas pelas organizações 
(resumidas no quadro) com competência na matéria referem três aspectos chave: 

• derivam do conhecimento científico; 

• aplicam-se à promoção da saúde e à prestação de cuidados; 

• apresentam-se sob diversas formas, incluindo infra-estruturas, equipamentos 
hospitalares dispositivos médicos, fármacos, vacinas, procedimentos e sistemas. 
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Quadro 3. Definições de tecnologias para a saúde.  

Para os ‘Dispositivos Médicos’ existem também várias definições, resumidas no quadro,  
destacando-se a enunciada pela Global Harmonization Taskforce (GHTF, 2005), um grupo 
internacional voluntário constituído por representantes de autoridades competentes e 
indústria da Europa, Estados Unidos da América, Canadá, Japão e Austrália, e que resulta 
de ligeiras adaptações daquelas definidas pela Comunidade Europeia nas Directivas 
relativas a Dispositivos Médicos. Esta definição evidencia: 

• o fim a que se destina: para humanos no âmbito de saúde; 
• a variabilidade: pode apresentar diferentes fins, fundamentos, tecnologias, graus de 

complexidade e outra características (por exemplo: não activos vs activos, não 
invasivos vs invasivos vs implantáveis, in vivo vs in vitro, feitos por medida, para 
investigação) 

 

Quadro 4. Definições de dispositivo médico.  
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III.3 GRUPOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Os diferentes Dispositivos Médicos podem agrupar-se de acordo com diferentes critérios por 
exemplo: a sua função, a especialidade médica a que se destina (ex. clínica, cirúrgica), o 
contexto em que é utilizado (hospital, espaço público ou domicílio) ou o tipo de tecnologia 
que emprega.  

Tipicamente, e devido à multiplicidade de equipamentos e suas aplicações na saúde, para 
especificar completamente uma família de equipamentos é necessário empregar uma 
classificação que contemple múltiplos critérios, por exemplo: 

• ‘Ventilador pulmonar de cuidados intensivos neonatais’ – especifica-se a função 
(ventilar os pulmões de um doente crítico) e o paciente (neonatais); 

• ‘Tomografia por emissão de positrões’ (PET) – especifica-se a função (obter imagens 
tomográficas) e a tecnologia empregue (através da emissão de positrões). 

A Figura 11 ilustra diversos grupos de Dispositivos Médicos organizados considerando a sua 
funcionalidade e a aplicação no ciclo de acções em saúde e tendo em atenção os objectivos 
do presente relatório. 

Refira-se ainda que existe uma nomenclatura para descritores genéricos de dispositivos 
médicos aceite a nível mundial designada GMDN – Global Medical Devices Nomenclature 
que se baseia em três níveis: categoria do dispositivo, grupo genérico de dispositivos e tipo 
do dispositivo (nome do fabricante e modelo), de acordo com as especificações da norma 
(ISO 15225, 2000). 
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Figura 11. Grupos de Dispositivos Médicos, organizados por função no contexto da sua 
utilização na prestação de cuidados de saúde.  



 49

CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EM SAÚDE, EM PORTUGAL 
ANA PASCOAL, SARA CARRASQUEIRO, FILIPA VALE, ANA SILVA, PEDRO ENCARNAÇÃO e CECÍLIA CALADO 

Como comentado acima, existe uma enorme diversidade na indústria das Tecnologias para 
a Saúde e dos Dispositivos Médicos pelo que fazer uma análise de estádio de adopção em 
Portugal para todos os seus tipos não seria viável no âmbito do presente trabalho. Assim, 
optou-se por seleccionar algumas destas tecnologias mediante três critérios: 

a) CUSTO: Quais as tecnologias que assumem forte expressão no consumo de 
recursos financeiros e na logística de prestação de cuidados de saúde? 

b) BENEFÍCIO: Quais as tecnologias envolvidas na resposta às grandes 
necessidades de saúde? 

c) INOVAÇÃO: Quais  as tecnologias emergentes que se demonstram muito 
promissoras em relação ao seu impacto na eficácia e eficiência dos Sistemas de 
Saúde? 

Em relação ao critério “Custo” identificou-se como tecnologias mais representativas os 
meios complementares de diagnóstico in vitro (Análises/Patologia Clínica) e as tecnologias 
para Imagem Médica (in vivo), como a Radiografia e Tomografia Computorizada. 

De facto, o rastreio, diagnóstico e terapêutica da doença são fortemente assessorados pela 
informação proporcionada por estes meios complementares, representando uma parte 
considerável dos custos/volume de MCDT. 

As análises clínicas representam aproximadamente 85% do número total de exames 
complementares realizados em Portugal (DGS, 2008ª). Dos outros meios considerados, as 
modalidades de imagem (ex. Radiografia, Tomografia Computorizada, Ecografia) 
representam mais de metade sendo a distribuição por tipo ilustrada na Figura 12. 

ECG
14%

Ecografias
28%

EEC
0%

Endoscopias
3%

Radiografias
46%

TAC
3%

Outros actos
6%

 

Figura 12. Frequência relativa (percentagem) por categoria de acto complementar de 
diagnóstico e terapêutica efectuado no ano de 2006 (Fonte: DGS, 2008a).  

A tecnologia aplicada nas análises clínicas não constitui um dos pontos abordados neste 
trabalho. Contudo, alguns desenvolvimentos relacionados com a miniaturização das 
tecnologias e processos de análise são abordados no capítulo referente às nanotecnologias 
(Parte IV.3). Em seguida apresentam-se algumas considerações relativamente aos 
desenvolvimentos futuros previstos na área das análises clínicas.  
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• A indústria farmacêutica do diagnóstico in vitro tem apresentado nos últimos anos 
uma tendência de agrupamento, por via de aquisições entre as principais 
companhias, fenómeno que não é estranho à consecutiva baixa de preços no sector 
imposta pela sustentabilidade dos sistemas de saúde nos países desenvolvidos. A 
consequente perda de recursos financeiros por parte das companhias faz prever 
uma estagnação do ponto de vista metodológico e tecnológico, para garantir às 
empresas mais anos para alcançar os ciclos de amortização de investimento.  

• O laboratório de análises clínicas tem vindo a sofrer transformações nos últimos 
anos, tornando-se maior, com equipamentos de maior volume e débito, mais 
integrado e também robotizado. O avanço tecnológico alcançado nos últimos anos  
esteve relacionado com o desenvolvimento da informática, da engenharia, da 
robótica e da biologia. Esta continuará a ser previsivelmente a tendência nos 
próximos anos. É também expectável que os fornecedores venham a procurar novos 
mercados, mais rentáveis, pelo que se prevê uma continuação da deslocalização 
(para áreas geográficas que permitam uma utilização dos recursos mais favorável) 
dos laboratórios de análises clínicas,. 

• Quanto aos parâmetros analíticos, seguindo a linha da medicina personalizada, a 
tendência de inovação segue no sentido da experimentação e disponibilização de um 
número cada vez maior de métodos e análises. São exemplos: a genética, a 
proteómica, a metabolómica, a farmacogenómica, as novas terapias, a biologia 
molecular, a área da nutrição e anti-envelhecimento associada a antioxidantes, a 
área desportiva e do desempenho humano, a neurologia e as doenças 
degenerativas. 

• A nível dos equipamentos utilizados para a determinação destes novos parâmetros, 
é previsível um agrupamento  em dois tipos:  

o i)  os equipamentos utilizados em grandes rotinas, consolidadas, apresentam 
uma tendência crescente para integração e robotização, permitindo aumento 
da produtividade,;  

o ii) por outro lado, os equipamentos para análises muito específicas, a 
tendência é a da diversificação de dispositivos de nanotecnologia (como por 
exemplo os chips e os microarrays), vocacionados para uma medicina cada 
vez mais personalizada. 

• O modo por excelência de avaliar a confiança dos resultados obtidos (que devem 
corresponder ao valor verdadeiro) por um laboratório de análises clínicas, consiste 
na avaliação do seu programa de garantia da qualidade desde a fase pré-analítica à 
fase pós-analítica. A certificação é o procedimento pelo qual uma terceira parte dá 
uma garantia escrita de que um produto/serviço ou processo está em conformidade 
com os requisitos, enquanto que a acreditação é o procedimento pelo qual um 
organismo autorizado reconhece formalmente que um organismo ou pessoa é 
competente para realizar actividades específicas. A acreditação surge assim como a 
evidência da competência dos laboratórios. A acreditação de um ensaio clínica 
implica que o laboratório comprova ter disponíveis recursos humanos, os 
equipamentos, as instalações e os procedimentos laboratoriais necessários para 
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produzir resultados que cumpram os requisitos dos clientes e os requisitos de boas 
práticas aplicáveis. A acreditação distingue-se da certificação por requerer a 
necessária competência técnica para garantir confiança nos resultados das 
actividades acreditadas. A acreditação é obtida ensaio a ensaio, isto é, um 
laboratório para estar acreditado para a determinação de um determinado parâmetro 
A pelo método a, mas não para um parâmetro B, pelo método b. A acreditação para 
laboratório de análises clínicas segue a Norma NP EN ISO 15189. Quando é 
possível optar entre um laboratório acreditado para um determinado ensaio e outro 
não acreditado, recomenda-se que a escolha recaia sobre aquele que apresenta o 
método acreditado. O recurso a um laboratório com um ensaio clínico acreditado faz 
prever a obtenção de um “resultado verdadeiro” e a ausência de necessidade de 
repetir o ensaio, com a eliminação de todos os custos associados a esta repetição 
De facto, um resultado incorrecto tem um impacto económico (por exemplo, em 
medidas dispendiosas na terapêutica e repetição de exames) e na saúde (por 
exemplo, na continuação da progressão da doença). 

 

 

Quadro 5. Meios complementares de diagnóstico e terapêutica: números e recomendações.  
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Retomando a selecção das tecnologias, considerando o critério “Benefício” na resposta às 
grandes necessidades de saúde, as que desempenham um papel mais relevante na 
resposta às necessidades principais identificadas (contexto epidemiológico)  são: 

• Para a Doença Oncológica: tecnologias para imagem e tecnologias para terapia com 
radiações (radioterapia e braquiterapia); 

• Para a Doença Cardiovascular:  tecnologias para imagem médica e dispositivos 
implantáveis; 

• Para a Gestão das Doenças Crónicas e Apoio a Idosos – sistemas de informação e 
tecnologias de apoio. 

Por fim, pelo critério “Inovação”considerou-se, particularmente importante contemplar duas 
áreas: a das tecnologias e sistemas de informação e as nanotecnologias. A introdução de 
qualquer uma destas tecnologias na cadeia de prestação de cuidados de saúde apresenta-
se muito promissora, a acrescer ao facto de que a adopção de sistemas de informação para 
a saúde está em franco crescimento e a nanomedicina em rápido desenvolvimento. 

Os medicamentos, também considerados uma tecnologia para a saúde, representam a 
maior parte da despesa com saúde em tecnologia, estão em franco desenvolvimento e, 
actualmente, são utilizados na resposta a todas as necessidades de saúde identificadas, 
pelo que são também contemplados no estudo. 

 
 

Quadro 6. Tecnologias para a saúde - relevância.  
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PARTE IV – TECNOLOGIAS 

Considerando os grupos de tecnologias indicados nas secções anteriores do documento 
(Parte III) e tendo em conta os objectivos do estudo e os três critérios de selecção (custo, 
benefício, inovação) considerados, considerou-se relevante analisar os desenvolvimentos 
científicos e tecnológicos para os seguintes grupos. 

IV.1 Tecnologias para imagem médica - assumem um papel incontornável no diagnóstico,  
constituindo ainda as ferramentas principais utilizadas em rastreio e desempenhando um 
papel importante como “guia” em procedimentos de intervenção terapêutica (ex. 
cateterismos, cirurgias) e avaliação da sua eficácia (follow-up); 

IV.2 Tecnologias para terapia oncológica com radiação - determinantes do tratamento da 
doença oncológica e alvo de enormes avanços tecnológicos;  

IV.3 Nanotecnologias – o seu impacto em todo o ciclo será enorme e nesta fase é 
importante formar/informar os profissionais da saúde nestas áreas para optimizar os 
processos de transferência destas tecnologias; 

IV.4 Medicamentos – representam a maior despesa com saúde (em tecnologias) e a 
modalidade terapêutica  mais utilizada e com maior impacto no tratamento da doença e 
promoção da saúde. 

IV.5 Tecnologias de apoio e reabilitação – com o envelhecimento da população e 
aumento de doenças congénitas e crónicas a procura tenderá a crescer, sendo que 
actualmente estão subtilizadas no sistema;  

IV.6 Sistemas de informação – transversais a todos os processos em saúde, têm impacto 
em todas as fases. 

As secções seguintes apresentam, para cada um dos grupos de tecnologias, uma 
contextualização da modalidade considerada resumindo os desenvolvimentos e aplicações 
clínicas mais relevantes e analisando os potenciais e limitações associados.  

É também incluída uma caracterização sumária da situação nacional relativamente à 
disponibilidade (actual e futura) da tecnologia e são consideradas recomendações. Um 
resumo dos aspectos-chave, para cada tecnologia, é incluído no final de cada grupo 
analisado. No final da secção são salientados os aspectos relevantes transversais a todas 
as tecnologias, independente da sua especificidade. 
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IV.1 – TECNOLOGIAS PARA IMAGEM MÉDICA 

Os desenvolvimentos nas tecnologias de imagem médica, a rapidez com que aconteceram e 
seu o impacto na prática da medicina, transversalmente, nas diversas especialidades, 
resultaram em que sejam hoje considerados a força motriz dos avanços da medicina no 
século XX. A evidência científica, de que são exemplo os desenvolvimentos na imagiologia 
molecular, sugerem que esta tendência se manterá durante o século XXI. 

A confirmar o reconhecimento da importância destes desenvolvimentos os múltiplos prémios 
Nobel atribuídos nas áreas da Física, Medicina e Fisiologia relacionados com os 
fundamentos e tecnologias para produção de imagem médica, a destacar: os Raios-X (W. 
Roentgen em 1901), a Radioactividade (H. Becquerel em 1896), Tomografia Assistida por 
Computador (TAC) (G.Hounsfield e A. Cormak em 1979), Imagem por Ressonância 
Magnética Nuclear (Launterbur e Mansfield em 2003) (Nobel, 2009). 

A produção de imagens do interior do corpo humano de forma rápida e não-invasiva, 
facilitou a investigação de sintomas e permitiu o estudo de padrões imagiológicos  de saúde 
e doença. Benefícios imediatos proporcionadas pela imagem médica foram a sua utilização 
no diagnóstico precoce, um aumento na rapidez de intervenção terapêutica e a redução 
drástica da necessidade de intervenções cirurgias exploratórias. Rapidamente, as imagens 
comprovaram a sua utilidade como “mapas” para “guiar” procedimentos de intervenção e 
cirúrgicos, aumentando a sua segurança. A monitorização da eficácia terapêutica (follow up) 
foi outra aplicação importante e em franco desenvolvimento. 

A primeira imagem médica (radiografia) produzida há mais de 100 anos, na sequência da 
descoberta dos raios-X, proporcionou informação diagnóstica de natureza, essencialmente, 
morfológica. A tecnologia refinou-se, evoluiu, e a utilização de novos agentes (ex. 
magnetismo, ultra-sons) no estudo das propriedades dos tecidos e órgãos foi descoberta, 
clinicamente validada e introduziu informação funcional complementar.  

Os últimos 30 anos revelaram-se particularmente férteis em desenvolvimentos na 
imagiologia com o surgimento de novas modalidades que causaram importante impacto 
clínico (e económico) na gestão da doença e, de uma forma global, na prática da medicina. 
Também, as técnicas de processamento de imagem permitiram a optimização da 
apresnetação da informação contida nas imagens, o co-registo de imagens produzidas com 
várias modalidades, a visualização 3-D e 4-D (3D no espaço e dimensão temporal) e outras 
aplicações avançadas utilizadas em intervenção clínica, formação e treino. 
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Modalidades Imagiológicas 

Actualmente existem diversas modalidades para produção de imagem médica, cada uma 
delas com múltiplas variantes. Um critério comummente utilizado para agrupar as 
modalidades relaciona-se com o agente utilizado na produção das imagens (ex. raios-X, 
ultra-sons, magnetismo, luz visível) e suas características. 

No caso da radiação, é comum o agrupamento em modalidades que envolvem radiação 
ionizante ou não-ionizante6. Esta classificação veicula informação sobre os seus efeitos na 
interacção com a matéria (ex. tecido biológico) e transportam também informação sobre os 
riscos e perigos associados às modalidades que envolvem a sua utilização. Segue-se uma 
breve clarificação sobre estes aspectos. 

As modalidades que utilizam radiação não-ionizante (ex. Ressonância Magnética e 
Ecografia) são consideradas inócuas e por isso “mais seguras” para os utentes (e 
profissionais) por não haver (até à data), comprovada evidência científica sobre efeitos 
detrimentais causados pelo agente considerado (ex. ultra-sons) na  população que a ele é 
exposto.  

As modalidades que utilizam radiação ionizante (ex. Radiografia, Tomografia 
Computorizada, SPECT, PET), para além de proporcionarem importantes benefícios no 
diagnóstico, têm associados riscos decorrentes da exposição dos tecidos biológicos ao 
agente ionizante, que importa considerar. Os efeitos detrimentais resultantes da exposição à 
radiação (cancro induzido pela radiação e/ou malformações hereditárias), para as doses 
tipicamente utilizadas em diagnóstico, não são descritos por um modelo determinístico que 
permita prever o momento da sua ocorrência. Os estudos populacionais realizados indicam 
que estes efeitos podem manifestar-se anos após a exposição. Acresce que os efeitos 
detrimentais induzidos pela radiação, nas condições acima consideradas, não são 
específicos deste agente (ex. hábitos alimentares e hábitos tabágicos podem gerar efeitos 
detrimentais semelhantes) o que dificulta a confirmação da sua causa. 

O modelo vigente, fundamentado em epidemiologia de populações expostas (em 
consequência das bombas atómicas de Hiroshima e Nagasaki), acidentes nucleares 
(Chernobil) e estudos de radiobiologia in vitro, evidenciam que os efeitos podem manifestar-
se anos após a expoisição à radiação e define a probabilidade dos efeitos (linearmente) 
proporcional à dose de radiação absorvida nos tecidos expostos, não havendo valor de 
dose-limiar mínimo para o dano e sendo a sua severidade independente da dose (ICRP, 
2007). Os efeitos da exposição às radiações, a “baixas doses”,  nos sistemas biológicos não 
são bem compreendidos sendo esta uma área que carece fortemente de investigação 
multidisciplinar. 

Assim, a realização de procedimentos médicos que envolvem  exposição de pessoas à 
radiação ionizante, no contexto de procedimentos de rastreio, diagnóstico e/ou terapêutica 
exige o cumprimento de três requisitos fundamentais [CE, 1997]: 

                                                 
6 Radiação ionizante: radiação com elevada energia capaz de produzir ionização (arrancar electrões) em átomos. 
A radiação ionizante pode ser de natureza electromagnética (ex. raios X, raios-γ) ou partículas (partículas alfa, 
beta, neutrões). Existe na natureza (ex. radiação cósmica e gás radão) e pode ser produzida artificialmente (ex. 
raios-X para aplicações diagnósticas e terapêuticas). Provoca efeitos biológicos determinísticos e estocáticos e o 
seu uso deve ser justificado respeitando o princípio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) [ICRP, 2007]. 
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• uma clara justificação da utilização da modalidade, fundamentada num benefício 
para o utente submetido à exposição, superior ao risco em que este incorre; 

• a implementação de procedimentos optimizados que assegurem a utilização da 
dose de radiação estritamente necessária (menor possível) para obter a informação 
diagnóstica clinicamente relevante no cumprimento do princípio fundamental de 
protecção radiológica ALARA (As Low As Reasonably Achievable); 

• a limitação do risco (dose de radiação) para os profissionais envolvidos e público, 
através do estabelecimento regulamentação de limites de dose. 

Acresce que a utilização de radiações ionizantes no contexto de aplicações médicas 
(diagnóstico, terapêutica ou investigação) exige a implementação de medidas de protecção 
e segurança radiológica específicas, para o paciente exposto e para os profissionais de 
saúde envolvidos. 

De salientar que todos os agentes utilizados para produzir imagens médicas (ex. raios-X, 
ultra-sons ou magnetismo), sem excepção,  provocam  efeitos biológicos ao interagir com os 
tecidos (ou não teriam a capacidade de recolher informação sobre as suas propriedades 
essencial à produção das imagens).   A inocuidade ou detrimentalidade dos efeitos 
biológicos resultantes, para uma modalidade específica,  é que varia consoante as 
características da radiação envolvida (ex. fotões ou partículas, energia),  as características 
da exposição (ex. área irradiada, intensidade, duração) e também - não menos importante - 
com as características e radiosensibilidade dos tecidos biológicos expostos (ex. 
metabolismo celular). 

As principais modalidades disponíveis actualmente para produção de imagens médica estão 
representadas na figura 13.  As modalidades Radiografia/Fluoroscopia (R/F), Mamografia, 
Tomografia Computorizada (TC), Ecografia (US) e Ressonância Magnética Nuclear (RM) 
são geralmente, enquadradas na especialidade médicas de radiodiagnóstico (radiologia) e 
neuroradiologia.  

Outras modalidades como a Tomografia por Emissão de Fotão Único (SPECT - Single 
Photon Emission Computed Tomography) e a Tomografia por Emissão de Positrões (PET – 
Positron Emission Tomography), por apresentarem especificidades próprias, fundamentadas 
na utilização de radiofármacos, desenvolveram-se paralelamente, enquadrando-se no 
âmbito da especialidade médica  de medicina nuclear7.   São também indicadas as 
tecnologias híbridas que integram a multimodalidade, num sistema único sistema (ex. PET-
CT, PET-MRI) que têm contribuído para atenuar a fronteira entre as duas áreas 
(radiodiagnóstico e medicina nuclear8). 

Existem ainda outras modalidades para imagem médica (ex. imagem térmica, óptica ou por  
impedância eléctrica) que não são contempladas neste estudo por serem utilizadas com 

                                                 
 
 
8 A medicina nuclear enquadra também procedimentos com objectivos terapêuticos ou paliativos que utilizam 
radiofármacos mas não requerem utilização de tecnologia para produção de imagens (ex. tratamento de 
hipertiroidismo ou reumatismo crónico, paliação de dor causada por metastização óssea).  
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menor frequência, terem um impacto económico inferior ou serem utilizadas num contexto 
consideravelmente diferente das seleccionadas para análise (Bushberg, 2002). 

 

 

 

Figura 13. Modalidades para imagem médica com caracterização pelo tipo de radiação 
utilizada (ionizante ou não-ionizante).  
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IV.1.1. RADIOGRAFIA, FLUOROSCOPIA E MAMOGRAFIA 
A radiografia é fundamentada na produção de imagens com radiação-X (ionizante) expondo 
a região anatómica em estudo e capturando a radiação transmitida (atenuada) num sistema 
detector. O processamento do sinal detectado permite revelar a imagem para posterior 
interpretação pelo médico. 

A radiografia permanece a imagem mais frequentemente utilizada em medicina na procura 
de informação complementar avaliação clínica. A elevada quantidade de informação 
diagnóstica proporcionada, a não-invasibilidade, rapidez e simplicidade do procedimento, 
associados à maturidade da tecnologia, proporcionam à radiografia uma das melhores 
relações custo-efectividade só comparável à proporcionada pela ecografia. A imagem 
radiográfica constitui uma ferramenta essencial no diagnóstico primário e na procura da 
evidência de doença e alterações, em todos os sistemas do corpo humano. Apesar da 
introdução de novas modalidades (ex. TC) e da sua crescente utilização, os exames de 
radiografia (planar) continuam a constituir a maioria dos meios complementares de 
diagnóstico (por imagem) realizados.  

A figura 14 ilustra a proporção de exames de radiografia, comparativamente a outras 
modalidades, evidenciando a sua tendência evolutiva crescente entre 1995 e 2006 (a 
análise da modalidade de Tomografia Computorizada é relevante e será contemplada na 
secção seguinte). 

 

Evolução do número de actos complementares de diagnóstico
 em Portugal entre 1995 e 2006
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Figura 14. Evolução do número de actos complementares de diagnóstico em Portugal 
entre 1995 e 2006 para as modalidades de Radiografia, Tomografia Computorizada (TC), 
Ecografia, e outros exames não especificados (fonte: DGS, 2008).  



 60

CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EM SAÚDE, EM PORTUGAL 
ANA PASCOAL, SARA CARRASQUEIRO, FILIPA VALE, ANA SILVA, PEDRO ENCARNAÇÃO e CECÍLIA CALADO 

Desenvolvimentos científicos, tecnológicos e impactos 

Durante mais de 70 anos a tecnologia utilizada na detecção foi analógica consistindo numa 
associação entre um écran-intensificador (para converter radiação-X em luz visível), fixo 
numa “cassete” de suporte, e uma película radiográfica fotosensível de utilização única. 
Após a exposição, a informação anatómica registada na película é revelada por 
processamento químico (idêntico à revelação fotográfica). A imagem final de uma imagem 
produzida com radiação-X representa um mapa espacial bidimensional (2D) de tonalidades 
de cinzento, representativas das diferenças nas propriedades de atenuação dos tecidos 
irradiados (o osso absorve/retém mais radiação e os órgãos e tecidos “moles”, menos 
atenuantes, proporcionam maior transmissão).  

Durante 30 anos ocorreram desenvolvimentos importantes na radiografia convencional a 
destacar o surgimento de écrans intensificadores com materiais mais eficientes que 
proporcionaram, simultaneamente, uma redução significativa na dose para o paciente e uma 
melhoria na qualidade diagnóstica das imagens. 

Também os desenvolvimentos na electrónica possibilitaram melhor eficiência e desempenho 
dos sistema de produção de raios-X (gerador de alta tensão e tubo de raios-X) e a sua 
miniaturização, permitindo o fabrico de sistemas de radiografia portáteis para transporte e 
utilização fora do departamento de imagiologia. 

A maior revolução tecnológica em radiografia surgiu, contudo, nos anos 80 com a introdução 
da tecnologia para radiografia digital. Algumas vantagens específicas desta modalidade são 
indicadas no quadro seguinte. 
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Quadro 7. Vantagens da radiografia digital e aspectos a considerar na sua implementação.  

 

Existem actualmente diversas tecnologias para implementação da radiografia digital. Estas 
podem ser agrupadas em sistemas com detector em “cassete” ou sistemas integrados 
(detector fixo). Segue-se uma breve descrição de cada tipo, comentando os seus potenciais 
e limitações. 

O primeiro sistema para radiografia digital foi do tipo computorizado e surgiu em 1983, tendo  
a tecnologia sofrido importantes desenvolvimentos desde então. O equipamento utiliza uma 
fonte de raios-X e um detector de material fotoestimulável (ex. BaFBr:Eu2+). À semelhança 
da tecnologia convencional, o detector é exposto durante o procedimento clínico requerendo 
processamento (ex. por laser)  subsequente para transformação da imagem “latente” numa 
imagem visível que será apresentada, em formato digital, num écran para interpretação 
clínica. Depois de processado, o detector recupera as propriedades iniciais podendo ser 
reutilizado para a produção de novas imagens (é considerado um consumível do sistema 
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variando o seu tempo de vida de alguns vários meses a anos, dependendo da frequência de 
utilização) (Rowlands, 2002). 

No contexto clínico esta opção tecnológica é conhecida comummente como “Radiografia 
Computorizada” e os detectores designados IP´s (do inglês Image Plate). Esta tecnologia 
evoluiu significativamente nos últimos 30 anos comprovando clinicamente proporcionar 
qualidade diagnóstica e dose de radiação (para o paciente) comparáveis com a tecnologia 
convencional. Esta validação foi conseguida para os diversos exames de radiografia sendo 
a tecnologia actualmente aplicada para todos os exames de projecção tipicamente 
realizados (ex. crânio, tórax, coluna, extremidades).  

Na mamografia, onde a exigência de qualidade de imagem (detalhe) é particularmente 
elevada, a afirmação desta tecnologia foi mais demorada, mas em 2006 foi aprovado, nos 
Estados Unidos, (US Food and Drug Administration) o primeiro sistema para utilização 
clínica, tendo sido outros aprovados desde então, também na Europa (IPEM, 2005). Os 
equipamentos de radiografia planar para produzir imagens da mama (mamógrafos) são 
sempre dedicados e apresentam especificidade próprias, como são exemplos a fonte de 
raios-X (produz raios-X com menor energia) e o dispositivo para compressão do órgão em 
estudo. Contudo, as considerações aqui efectuadas relativamente aos desenvolvimentos na 
tecnologia de detectores digitais para radiografia, são extensíveis também à mamografia 
(são incluídos comentários particulares para esta modalidade sempre que relevante). 

Actualmente, diversos fabricantes oferecem soluções para radiografia (e mamografia) 
computorizada apresentando variações na tecnologia do detector (ex. composição do 
material detector) ou processamento (ex. laser ou LED) mantendo-se, por enquanto, 
comuns os fundamentos da modalidade (Rowlands, 2002). 

Os sistemas para radiografia digital computorizada operam com um detector em cassete, 
requerendo a intervenção e manuseamento pelo operador. O tempo de produção de uma 
imagem é comparável ao dos sistemas convencionais em película (2 a 5 minutos), pelo que 
esta modalidade apresenta limitada capacidade para optimização de ganhos de 
produtividade. Contudo, uma vantagem consiste na possibilidade de utilização com alguns 
sistemas de raios-X já existentes, tornando a opção mais económica comparativamente com 
os sistemas integrados (descritos em seguida). 

Outra solução para implementação de radiografia digital é através de sistemas integrados 
(IDIS - Integrating Digital Imaging Systems), assim designados porque o detector de 
radiação é parte integrante da unidade de  produção de raios-X. Estes sistemas tem sido 
fortemente impulsionados pelos desenvolvimentos na indústria de semicondutores e, 
actualmente, existem diversas opções tecnológicas para a sua implementação, sendo a 
mais disseminada a utilização de detectores planos (flat panel detectors). Estes detectores 
são constituídos por uma camada de material detector de raios-X (cintilador ou fotocondutor) 
depositado numa matriz constituída por milhares de pixeis que integram dispositivos 
electrónicos activos (active matrix thin film transitors AMTFT). Funcionam como detectores 
elementares  com dimensões microscópicas (0.08-0.3 mm) cuja função é a captura, 
codificação e processamento do sinal detectado para formação da imagem digital (um 
requisito de desempenho essencial é que proporcionem níveis de “ruído” electrónico muito 
reduzidos).  

O número de opções tecnológicas para implementar radiografia digital integrada tem 
aumentando e existem novos sistemas com mecanismos de detecção e processamento 
inovadores nas aplicações médicas (photon couting X-ray systems) que se propõem 
exceder os existentes na qualidade da imagem, acrescentando uma efectiva redução de 
dose (40%) para o paciente (Åslun, 2005). Estas tecnologias têm sido particularmente bem 
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recebidas nos países escandinavos para aplicações em mamografia, especialmente no 
rastreio onde a redução da dose é um aspecto crítico (Hemdall, 2005). 

A figura 15 ilustra as fases envolvidas na produção de uma imagem radiográfica utilizando a 
tecnologia analógica, digital computorizada e digital integrada, e compara os tempos típicos 
para produzir uma imagem. 

 

Figura 15: Diagrama de fluxo de tarefas envolvidas na produção de uma imagem 
radiográfica utilizando a tecnologia analógica, digital computorizada e digital integrada com 
comparação dos tempos típicos envolvidos na produção de uma imagem com cada 
modalidade (não é considerado o tempo associado ao posicionamento do paciente por ser 
considerado independente da tecnologia utilizada). Adaptado de (CEP, 2008).  
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Os detectores digitais integrados estão disponíveis comercialmente em pequenas e grandes 
dimensões (ex. 43 x 43cm), tendo sido muito utilizados para todos os exames de radiografia 
em geral. 

Na mamografia, a tecnologia digital integrada foi clinicamente validada por comparação com 
a tecnologia analógica estabelecida desde 2003 e em diversos estudos clínicos na Europa e 
EUA [Skaane, 2004; Pissano, 2005]. O desempenho clínico foi comparável (e superior em 
casos específicos) estando em crescente implementação (Estados Unidos, Reino Unido, 
Suécia, Alemanha, Bélgica). Estudos na temática reportam bons resultados clínicos 
[Pissano, 2005; Karellas, 2007], aumentos de produtividade e alertam para as questões 
críticas a considerar aquando da transição analógico-digital (ver quadro 5) (Karellas, 2007). 

A tecnologia digital integrada tem também sido implementada em equipamentos dedicados 
para produção de imagens dinâmicas (fluoroscopia) que permitem captar movimento dos 
órgãos e a circulação de agentes de contraste. São imagens frequentemente utilizadas em 
estudos do sistema vascular (angiografia) e do trato gastro-intestinal, e recorrem 
frequentemente à utilização de agentes de contraste para salientar as características das 
estruturas/órgãos de interesse relativamente aos tecidos nativos envolventes. As imagens 
dinâmicas são também  muito utilizadas como auxiliares -  mapas - para “guiar” 
procedimentos de intervenção em diversas especialidades (ex. cardiologia, neurologia, 
cirurgia, ortopedia), 

A opção integrada para radiografia digital elimina a necessidade de manuseamento da 
cassete e as imagens são produzidas instantaneamente (em poucos segundos), permitindo 
ganhos na produtividade relativamente à tecnologia convencional. Há, no entanto, a 
considerar o elevado custo do equipamento integrado que se mantém consideravelmente 
superior  (tipicamente duas vezes superior) ao de um sistema computorizado (apesar das 
tendências de evolução favoráveis na sequência da expansão da modalidade). 

Os desenvolvimentos actuais na radiografia digital centram-se na melhoria do 
desempenho da tecnologia existente (dose, resolução espacial e temporal), na investigação 
de novos materiais com vista à obtenção de um detector mais eficiente, no desenvolvimento 
de novos algoritmos de processamento, e no desenvolvimento de aplicações avançadas, 
utilizando a tecnologia flat panel detector, como a utilização de dupla-energia para salientar 
as propriedades dos tecidos, e a tomosíntese. A tomosíntese apresenta particular inovação 
por  “desafiar” os limites intrínsecos da técnica radiográfica (sendo uma técnica de projecção 
que obriga à “sobreposição” de estruturas anatómicas na imagem, colocam-se limites à 
dimensão mínima das estruturas/lesões/alterações que conseguem ser visualizadas numa 
radiografia 2-D). Esta aplicação já é disponibilizada em alguns sistemas para aplicações 
diversas (ex. tórax) e encontra-se em fase de validação clínica para mamografia (Dobbins, 
2009). De notar que a limitação planar da radiografia é já superada utilizando modalidades 
tomográficas (ex. tomografia computorizada, descrita na secção 4.2) contudo, com custos 
económicos e de dose acrescida para o paciente que influenciam na sua justificação. 

Assiste-se claramente a uma tendência na Europa Ocidental e Estados Unidos  para a 
substituição dos sistemas de radiografia analógicos por sistemas digitais integrados. O seu 
planeamento por forma a assegurar a integração com sistemas PACS (PACS – Picture 
Archiving and Communication System),  Sistemas de Informação da Radiologia (RIS - 
Radiology Information System) e de Gestão Hospitalar  (HIS - Hospital Information System) 
tem sido considerado com particular atenção na transição analógico-digital, com o objectivo 
da integração de toda a informação relevante do paciente (clínica e não clínica) num registo 
único (Electronic Patient Record  System).  
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Sistemas para Arquivo e Comunicação de Imagem Médica (PACS) 
 
Os sistemas PACS (Packing Arquiving and Communication Systems) permitem o arquivo, 
acesso e transferência  das imagens médias, em formato digital e constituem uma 
ferramenta imprescindível na transição analógica. A sua implementação clínica provoca 
contudo importantes alterações nas práticas instaladas exigindo a adaptação por parte dos 
utilizadores.  
Estudos que avaliaram os impactos da transição analógico-digital em departamentos de 
radiologia reportaram importantes ganhos com consideráveis poupanças em tempo de 
profissionais de saúde (Liederman, 2006).  A experiência reportada por múltiplos centros 
que instalaram  sistemas PACS referem que esta tecnologia é geralmente bem aceite pelos 
profissionais de saúde envolvidos na manipulação e interpretação de imagens médicas 
(Tana, 2009). Contudo, são identificados aspectos críticos considerar no processo de 
planeamento da transição determinantes do sucesso, nomeadamente: 

• aquisição de tecnologias dimensionada às características locais (ex. espaço de 
arquivo e rede para transferencia de dados com características adequadas ao 
volume de dados a arquivar/transferir); 

• formação e  treino para todos os utilizadores e acompanhamento durante o processo 
de transição;  

• ajuste dos fluxos de trabalho (para proporcionar a transição global), considerando o 
grau de familiaridade com a tecnologia por forma a permitir uma adaptação com 
sucesso e correcta familiarização e compreensão das características das imagens 
em formato digital; 

• utilização de monitores com qualidade e especificações adequadas à interpretação 
das imagens; assegurar condições adequadas de luminosidade ambiente nas salas 
de interpretação; aferir o desempenho dos monitores, periodicamente, através de 
procedimentos de controlo de qualidade; 

• assegurar disponibilidade de tecnologia (monitores) em todas as áreas relevantes 
para que possam ser facilmente acedidas pelos profissionais de saúde e discutidas 
em grupo. 

 
Uma revisão sobre PACS incluindo linhas de orientação para facilitar a implementação 
destes sistemas está disponível em  
http://www.connectingforhealth.nhs.uk/systemsandservices/pacs. 
 

Em cada organização, aquando da decisão da transição analógica-digital, a sua 
implementação, bem como a eleição da opção tecnológica e selecção dos equipamentos 
deverá, ser precedida de uma análise objectiva que considere: a dimensão da organização, 
os recursos e fluxo de trabalho locais, as estratégias de desenvolvimento futuro e a 
disponibilidade financeira, a par com a análise objectiva da oferta da indústria. Existem 
diversos estudos internacionais realizados sobre a relação custo-efectividade das opções 
tecnológicas, que poderão constituir úteis ferramentas de apoio no planeamento da 
transição (CEP, 2007; CEP, 2008). A recolha de dados previamente à transição é essencial 
para fazer uma avaliação comparativa do impacto causado pela tecnologia. 
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IV.1.1.1 Radiografia Digital em Portugal 

Diversas unidades de saúde (públicas e privadas), a nível nacional, já implementaram 
tecnologia digital para radiografia.  

A informação disponibilizada no site da Direcção Geral de Saúde (DGS, 2004) refere-se a 
tecnologia instalada em unidades do SNS (dados recolhidos entre 1999 e 2004) e indica a 
existência de 44 equipamentos para radiografia, com referência explícita à tecnologia digital, 
47 equipamentos dedicados para angiografia (sem detalhe de tecnologia), 53 mamógrafos 
(sem detalhe de tecnologia), e 734 equipamentos, no total (incluí equipamento convencional 
e digital) para radiografia. 

Contactos efectuados junto de fabricantes e utilizadores apontam para a existência em 
Portugal de um número superior a 100 sistemas de radiografia digital (computorizada) (em 
2003) e 30 unidades para mamografia digital integrada (2007), encontrando-se a maioria 
destas no sector privado.  

Não existindo estatísticas oficiais actualizadas sobre o parque de equipamentos e com 
detalhe  sobre o tipo de tecnologia (digital ou analógica) é difícil indicar, com rigor, o número 
total de equipamentos existentes sem a realização de um estudo mais aprofundado.  

Para futuro, é expectável uma redução contínua no número de sistemas analógicos face à 
evidência do bom desempenho clínico da tecnologia digital, ao reconhecimento dos 
benefícios organizacionais proporcionados pelo suporte digital, e  à pressão da indústria, 
(descontinuação da tecnologia analógica). Os sistemas de radiografia digital computorizada 
(com cassete) poderão ser adoptados e encarados como uma tecnologia de transição, 
sendo que a investigação está centrada no desenvolvimento das tecnologias integradas em 
virtude do seu maior potencial de desenvolvimento e rentabilização. 

Um aspecto observado frequentemente em hospitais e clínicas portuguesas que têm 
implementado a tecnologia digital é a manutenção da impressão da imagem em suporte 
película no final da cadeia imagiológica. Isto prende-se com a necessidade de transferência 
da informação clínica para o exterior (para consulta por outros médicos) ou internamente 
(entre serviços do hospital) quando não há redes internas, e frequentemente com a política  
instalada de processo individual do paciente, em papel, que requer a anexação das imagens 
também em formato físico. 

A serem proporcionadas e utilizadas  plataformas de comunicação e transferência de dados 
digitais, a nível interno e externo, é expectável que os ganhos proporcionados pela 
tecnologia digital (considerada transversalmente a todas as modalidades) possam ser 
explorados com maior plenitude pelas organizações. 
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Quadro 8. Radiografia Digital (quadro resumo).  
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IV.1.2 TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA 

A tomografia computorizada (TC) (também conhecida por “TAC” da designação original 
Tomografia Assistida por Computador) é uma modalidade imagiológica não-invasiva que 
utiliza radiação-X (ionizante) para produzir imagens de secções (“cortes” virtuais) da região 
anatómica de interesse. As imagens de TC apresentam mais e melhor informação que as 
imagens planares (radiografias) essencialmente porque o efeito detrimental na imagem da 
sobreposição de tecidos e órgãos é drasticamente reduzido devido à natureza tomográfica 
da técnica.   

As imagens de TC proporcionam uma boa visualização das estruturas ósseas, de diferentes 
tipos de tecidos “moles” entre si (ex. gordura, pele, músculo) e de patologias (ex. nódulos, 
calcificações). As motivações para realização de um exame de TC são cada vez mais e 
incluem: investigação de lesões suspeitas observadas em radiografias (ou outros métodos 
de diagnóstico), diagnóstico de doença pulmonar, detecção de tumores primários ou 
metástases, avaliação de resposta terapêutica (follow up), guia em procedimentos de 
intervenção, avaliação de doença coronária (e quantificação de cálcio), avaliação de danos 
por trauma (incluindo vasculatura, pulmão, costelas e coluna). A TC é ainda uma 
modalidade essencial para investigar lesões cerebrais em neuroradiologia e constitui uma 
ferramenta base utilizada no planeamento de tratamento de radioterapia oncológica. 

Os benefícios das imagens de TC foram rapidamente reconhecidos por diversas 
especialidades médicas resultando num aumento muito pronunciado na frequência de 
exames de TC realizados,  reportado internacionalmente. No Reino Unido o número de 
exames de TC realizados triplicou em 10 anos (1997 e 2007) (NHS, 2009) tendo como 
consequência uma duplicação da dose recebida pelas populações devido a exposições 
médicas (Shrimpton et al., 2005). Nos EUA os valores indicam um aumento de um factor de 
7 na dose devida a exposições médicas desde 1980, sendo os exames de TC apontados 
como um dos maiores contribuintes para este aumento  (NCRP, 2008) (a outra são exames 
de medicina nuclear para estudos cardíacos). 

A  TC é considerada uma modalidade que resulta numa dose de radiação 
consideravelmente elevada para o paciente (por comparação com exames de radiografia 
planar) (Shrimpton et al., 2005). A relevância diagnóstica da informação adicional 
proporcionada pela TC e a impossibilidade em obtê-la com outras modalidades, são critérios 
fundamentais a ter em conta na sua justificação. 

Desenvolvimentos científicos, tecnológicos e impactos da TC 

A TC foi introduzida na prática clínica em 1972 (Hounsfield & Cormack, Laboratórios EMI, 
Inglaterra), foi a primeira modalidade de imagem tomográfica, e é considerada a invenção 
mais importante em imagem médica desde a descoberta dos raios-X. 

A TC fundamenta-se na produção de imagens utilizando uma fonte de raios-X em rotação 
em torno da região anatómica em estudo e um sistema (detector) que detecta a radiação 
transmitida (atenuada), para múltiplas projecções (direcções do feixe). No processo é 
gerado um grande volume de dados que contêm informação sobre as características de 
atenuação dos tecidos biológicos irradiados. 
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A reconstrução da imagem da secção (“corte”) anatómica em estudo a partir dos dados 
originais envolve a utilização de complexos algoritmos matemáticos para a qual são 
imprescindíveis potentes e rápidos computadores (com elevada capacidade de 
processamento e armazenamento de dados). 

A primeira imagem TC produzida representou um crânio (Atkinson Morley Hospital, London) 
constituindo evidência do potencial da modalidade que rapidamente se expandiu. Em 1974 
existiam 60 equipamentos de TC e em 1980 eram mais de 10 000 (Kalender, 2006). 

A tecnologia de TC sofreu enormes desenvolvimentos que resultaram na disponibilidade no 
mercado de 7 gerações de equipamentos nos últimos 30 anos, oferecendo melhoramentos 
na geometria de aquisição, tempo de rotação e qualidade das imagens (resolução espacial 
sub-milimétrica), e uma variedade crescente de aplicações clínicas (ex. neurologia, 
cardiologia, trauma) 

A figura 16 ilustra duas imagens de TC produzidas com a primeira geração (1972) e uma 
geração actual (2007) evidenciando as diferenças na qualidade (detalhe e contraste) das 
imagens produzidas.  

       b)  

Figura 16: Imagem de CT do crânio produzida a) com o primeiro scanner em 1972 (EMI 
scanner, single slice, matriz 80 x 80 pixeis, fonte: www.impactscan.org), b) imagem 
(“corte”) produzido com sistema actual (64 cortes; matrix 512 x 512, fonte: Siemens 
Medical Solutions).  

 

Desenvolvimentos tecnológicos a destacar são a tecnologia slip ring que proporcionou a 
rotação contínua da fonte de raios-X  e possibilitou o aparecimento da TC helicoidal 
(também designada TC espiral) em 1989 (Kalender et al 1990b), motivada pela necessidade 
clínica de aumentar a rapidez da tecnologia para produzir imagens de grandes volumes 
anatómicos (tórax e abdómen) com estruturas em movimento (ex. coração), reduzindo o 
impacto dos artefactos de movimento. A possibilidade imediata de reconstruir imagens de 
volumes da anatomia (3D) teve impacto diagnóstico importante (ex. na detecção de nódulos 
pulmonares). 

O bom desempenho temporal da tecnologia e a possibilidade de produzir imagens com 
tempos de rotação mais reduzidos (< 1s) foi determinante no desenvolvimento da aplicação 
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de TC para imagem dinâmica (destinada ao estudo de órgãos em movimento e/ou avaliação 
de processos fisiológicos em tempo real) .  

Em 1992 todos os fabricantes de equipamentos de TC ofereciam a  funcionalidade de modo 
de aquisição espiral e desde então seguiram-se desenvolvimentos na potência das fontes 
de raios-X, capacidade computacional e outros melhoramentos na tecnologia. 

Mas não foi apenas a rapidez um desenvolvimento crítico, também a qualidade das imagens 
aumentou de forma impressionante com a introdução da tecnologia de TC multi-detector 
(também designada “multi-corte”) (MDCT – Multi Detector Computed Tomography). Este 
desenvolvimento consiste na utilização de matrizes de detectores, em associação, para a 
aquisição de múltiplas imagens (“cortes”) em simultâneo durante uma rotação única da 
ampola. 

     

Figura 17. Os equipamentos de TC multi-detector (multi-corte) abrangem virtualmente todas 
as regiões anatómicas proporcionando imagens com elevada qualidade, detalhe sub-
milimétrico e tempos de aquisição entre 5 e 15 s. ( Willi Kalender, IMP, Erlangen).  
 
Em 1998 todos os fabricantes de equipamento de TC proporcionavam equipamentos 
oferecendo aquisição simultânea de 4 imagens (“4 slices”), com tempo de rotação de 0,5 
seg. Uma forte competição da indústria nesta área resultou numa “slice race” e no aumento 
exponencial do número de “cortes” oferecidos simultaneamente pelo equipamento de TC (16 
cortes em 2001, 256 em 2007 e 320 “cortes” em 2008, estimando-se o  custo  dos 
equipamento mais recentes em 1 milhão de dólares americanos). Limitações tecnológicas 
impedem a contínua evolução do número de cortes e os especialistas questionam-se sobre 
a efectiva utilidade clínica de um contínuo aumento no número de “cortes”, considerando 
que a tecnologia de 64 cortes já proporciona elevada confiança diagnóstica para a maioria 
das aplicações como ilustrado na figura 17 (Kalender, 2006). 

Uma excepção a considerar na relevância da optimização na qualidade de imagem será nas 
aplicações cardíacas. A utilização de TC em associação com agentes de contraste para 
estudos de angiografia cardíaca tornou-se uma ferramenta essencial não invasiva com 
elevado impacto clínico e preferencial relativamente à  angiografia digital de subtracção 
frequentemente utilizada para este fim. Vantagens reportadas em estudos diversos 
salientam aumento da rapidez na aquisição, (com vantagens na redução de artefactos na 
imagem devido ao movimento cardíaco e na utilização de menos agente de contraste), 
melhor resolução espacial (detalhe na visualização de vasos e malformações) e volume de 
aquisição (todo o volume de interesse numa fase do ciclo cardíaco). Estudos com 
equipamentos de 64 “cortes” apontam para taxas de sucesso diagnóstico de 80 a 90% 
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podendo ser clinicamente relevante considerar melhoramentos. As aplicações cardíacas da 
TC têm constituindo a força motriz dos desenvolvimentos em TC, desde 2000.   

A dose de radiação associada a exames de TC cardíaca (tipicamente 2-20 mSv) é das mais 
elevadas por comparação com outros procedimentos de TC. Tem sido por isso alvo de 
preocupação e constitui um aspecto a considerar na optimização da tecnologias e da sua 
utilização clínica. A investigação actual em TC centra-se no melhoramento do desempenho 
dos sistemas actuais  e optimização dos algoritmos de processamento dos dados tornando-
os mais “rápidos” e  robustos. O estabelecimento de níveis de dose de referência de 
diagnóstico para procedimentos envolvendo maiores dose (ex. permite a identificação de 
procedimentos sub-óptimos e proporciona a optimização das práticas locais (IPEM, 2004). 

Aplicações com dupla energia e caracterização quantitativa em TC são outras áreas em 
desenvolvimento.  Novos agentes de contraste e novas combinações de modalidades de 
imagem com interesse (PET-CT, CT-MRI) estão em investigação e optimização.  

Na vertente dos detectores investiga-se a adaptação da tecnologia flat panel detector e 
geometria cone beam associada aos sistemas de TC para aplicações dedicadas (ex. 
mama). A elevada rapidez e abrangência volumétrica proporcionada pela TC são dois 
aspectos críticos que poderão ajudar a promover a TC de uma ferramenta essencialmente  
morfológica para uma ferramenta funcional.  

A sincronização da aquisição da TC com monitorização cardíaca tem sido outra área em 
desenvolvimento e optimização clínica. Pretende-se sincronizar o ritmo cardíaco para 
melhor informação sobre a funcionalidade cardíaca. 

O potencial e as vantagens da TC são bem reconhecidas. Contudo, alguns estudos 
apontam no sentido de uma utilização excessiva da modalidade promovidos pelo 
“entusiasmo” na quantidade de informação proporcionada, acessibilidade, rapidez e 
simplicidade de realização dos exames de TC (Wilner, 2007). 

A alegada prática de uma medicina “defensiva” em alguns países (tipicamente nos EUA) 
tem sido uma temática controversa comentada. Alguns exemplos de procedimentos com TC 
com justificação controversa incluem exames de TC de corpo-inteiro integrados em 
programas de rotina a pedido do próprio utente (check-up), exames de TC para avaliação 
cardíaca a pedido da entidade empregadora e exames de colonoscopia virtual por TC ou TC 
torácica para rastreio dos cancros do cólon e pulmão, respectivamente. 

A considerar que os exames de  TC envolvem uma dose de radiação consideravelmente 
mais elevada (factor de 10 a 100 vezes superior) do que a associada aos exames de 
radiografia, requerendo por isso criteriosa justificação clínica.  
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IV.1.2.1 Tomografia Computorizada em Portugal 

À semelhança de outros países (ex. Reino Unido, EUA), também em Portugal o número de 
exames de TC aumentou consideravelmente, tendo duplicado entre 1997 e 2006 (de 200 
000 para 400 000, aproximadamente), como ilustrado a figura 14. A figura 18 ilustra 
tendência idêntica para o número de equipamentos de TC em Portugal. 
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Figura 18: a) Número de exames de TC realizados em Portugal entre 1990 e 2006 (DGS, 
2004) e número de  equipamentos de Tomografia Computorizada (por milhão de habitantes) 
em Portugal, b) comparação do número de equipamentos com a média da União Europeia a 
15 (UE15) e média da OCDE , dados de 2006 (fonte: OCDE, 2008).  

Os dados sugerem que a modalidade de TC se encontra  bem disseminada em Portugal, 
existindo em 2006 um rácio de 25,8 equipamentos de TC por milhão de habitantes), um 
valor que excede a média europeia em 44% (UE15) e a média da OCDE em 32% (ver figura 
18b). A distribuição da tecnologia por região de saúde evidencia uma concentração da 
tecnologia nos grandes centros urbanos (Norte:32%, Centro: 26%, Lisboa e Vale do Tejo: 
35%, Alentejo:5% e Algarve: 2% (DGS: 2004). 

As estatísticas disponíveis não permitem analisar o nível de actualização tecnológica do 
equipamento existente, o que é um aspecto importante face à rápida evolução da 
tecnologia, particularmente desde  2000 com a introdução de sistemas multi-detector (16, 32 
e 64 cortes). Do contacto com os utilizadores sabe-se existir um número significativo de 
equipamentos obsoletos (1-4 cortes) nos hospitais sendo que algumas unidades de saúde 
(públicas e privadas) dispõem  já de equipamentos de última geração (ex. 64 “cortes”). 

É expectável um aumento no número de equipamentos de TC disponíveis de nova geração  
decorrente da actualização da tecnologia nos hospitais e unidades de saúde e que as 
escolhas contemplem sistemas multi-detector e a interoperabilidade com outros 
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equipamentos para monitorização do ritmo cardíaco (ex. exame de TC com sincronização 
prospectiva por ECG) e aquisição sincronizada. 

Será desejável que os factores diferenciadores na selecção da tecnologia (existem quatro 
fabricantes a oferecer equipamentos de TC) considerem características objectivas de 
desempenho do equipamento que contemplem a qualidade diagnóstica das imagens 
(detalhe e contraste), a rapidez do processamento e a dose associada aos procedimentos.  
Aquando da selecção de equipamento, é importante avaliar a possível utilização do 
equipamento de TC em diferentes contextos (ex. no apoio ao planeamento de radioterapia) 
pois pode haver aspectos a considerar potencialmente influenciadores da escola (ex. 
dimensão da abertura do orifício (“gantry bore”) da TC). Também a interface com o 
utilizador, a facilidade de utilização e a ergonomia serão aspectos importantes na 
perspectiva da optimização da produtividade. 

Na utilização de equipamento de TC em Portugal, será absolutamente fundamental proceder 
à implementação de programas de controlo de qualidade e procedimentos de optimização 
de uma forma sistemática e abrangente. Estes deverão integrar-se em políticas de 
protecção radiológica (promovidas pela administração). Actualmente, estes programas de 
controlo de qualidade, mesmo constituindo um requisito regulamentar (DL, 2002), são 
ignorados pela vasta maioria das organizações de saúde, um facto reconhecido no Plano 
Nacional de Saúde (Ministério da Saúde, 2008) e identificado como uma meta a atingir.  

O estabelecimento de linhas de orientação sobre a justificação dos exames de TC (e outros) 
e protocolos clínicos optimizados será necessário para promover a utilização racional da 
tecnologia e a protecção do paciente, com impacto no custos. O estabelecimento de níveis 
de dose de referência (indicadores de boas práticas) para tipos de exame em TC (e 
radiografia em geral) é essencial constituindo uma ferramenta útil na identificação de 
situações sub-óptimas. 
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Quadro 9. Tomografia Computorizada (quadro resumo).  
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Quadro 10. Tomografia Computorizada (quadro resumo – continuação).  
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IV.1.3. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

A Ressonância Magnética Nuclear (RMN), vulgarmente designada apenas por Ressonância 
Magnética (RM), é uma processo físico que permite produzir imagens do interior do corpo 
humano de forma não-invasiva com elevado detalhe e resolução temporal. 
Um aspecto diferenciador da RM é o facto de proporcionar  a aquisição de imagens em 
tempo real, em qualquer plano (ex. axial, transversal e coronal).  As RM proporciona a 
produção de imagens com superioridade (relativamente a outras modalidades como a TC)  
no contraste proporcionado para os diversos “tecidos moles” sãos (ex. sangue, gordura, 
músculo, matéria branca, matéria cinzenta) e patológicos (ex. tumores) sendo 
particularmente útil no diagnóstico e avaliação de patologias de tecidos com essas 
características como: esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson, hérnia discal, nódulos ou 
tumores na coluna vertebral, acidente vascular cerebral (AVC) em estádios precoces, entre 
outras patologias.   
A  RM constitui um importante meio auxiliar de diagnóstico do sistema osteo-articular 
proporcionando imagens com elevada qualidade de tecidos como cartilagem, músculo, 
ligamentos sendo frequentemente utilizada na avaliação de lesões associadas à prática de 
desporto. As imagens de RM são também utilizadas no planeamento de cirurgias e 
tratamentos de radioterapia pelo excelente detalhe anatómico, essencial na delimitação, 
com exactidão, de órgãos e tecidos.  

Desenvolvimentos científicos, tecnológicos e impactos da RM 

O fenómeno de Ressonância Magnética Nuclear (RMN), descoberto em 1946 (Bloch e 
Purcell, Nobel da Física, 1952) foi primeiramente implementado em estudos in vitro 
destinados à investigação das propriedades moleculares físicas e químicas. Foi necessário 
ultrapassar limitações tecnológicas e com o surgimento de potentes computadores e uma 
crescente disponibilidade financeira para investimento no desenvolvimento de tecnologia 
para imagem médica, foi construído o equipamento necessário para  introduzida a RM na 
prática clínica o que aconteceu  em 1973 por Paul Lauterbur (Nobel da Medicina e Fisiologia 
em 2003). Em 1975 importantes desenvolvimentos nas técnicas de análise e processamento 
de sinal (por Richard Ernst) permitiram a Peter Mansfield  (Nobel Medicina e Fisiologia em 
2003) desenvolver a técnica de imagem eco-planar (EPI) que veio a constituir a base da 
produção de imagens “em tempo real” (30 ms/imagem), essenciais em estudos de órgãos 
em movimento (ex. cardíacos). O tempo necessário à produção de uma imagem de RM foi 
drasticamente reduzido de 5 minutos para menos de segundos (1986) sem perda de 
qualidade de imagem significativa.  
 
O princípio de produção de imagens de RM é fundamentado nas propriedades magnéticas 
de alguns núcleos que constituem os átomos dos tecidos e órgãos do corpo humano.  Os 
núcleos dos átomos de hidrogénio (i.e. protões) são os mais comummente utilizados por se 
encontrarem em concentração fisiológica elevada no organismo humano, participando na 
composição dos diversos tecidos em concentrações variáveis e apresentarem propriedades 
magnéticas favoráveis (momento magnético).  
 
A produção do sinal de RMN fundamenta-se no comportamento destes núcleos quando 
colocados na presença de um campo magnético de forte intensidade. Estes núcleos 
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movimentam-se (colectivamente) de forma previsível absorvendo energia de uma fonte de 
radiofrequência utilizada na sua estimulação. Após a remoção do estímulo externo, os 
núcleos libertam o excesso de energia absorvida num processo designado “relaxação” 
emitindo um sinal detectado no exterior do organismo com auxílio de antenas. A duração do 
processo de relaxação nuclear depende da composição química dos tecidos envolventes 
variando consoante as suas características. Dois parâmetros críticos que caracterizam o 
sinal emitido e que importa quantificar com rigor para a produção das imagens são 
designados “tempo de relaxação T1” (ou spin-rede) e “tempo de relaxação T2” (ou spin-
spin). A análise e processamento do sinal emitido pelos núcleos (nomeadamente a sua 
duração, intensidade e localização espacial) permitem produzir um mapa espacial das 
propriedades dos tecidos analisados que constitui a imagem de RM. O contraste da imagem 
de RM é gerado pelas diferentes intensidade dos sinais emitidos decorrentes das diferentes 
concentrações dos núcleos de interesse nos diversos tecidos analisados, que determinam 
as suas características. 
 
O equipamento para a produção de imagens de RM é constituído por um magnete, bobinas 
para gerar campos magnéticos variáveis (gradiente), antenas de radiofrequência para 
estimulação e detecção do sinal (com geometria adaptada à região anatómica em estudo) e 
um computador que constitui o centro de controlo do equipamento com elevada capacidade 
de processamento e arquivo de dados. O magnete é o componente central do equipamento 
(e o mais caro) existindo diversos tipos sendo o mais comummente utilizado nos 
equipamentos de RM o “supercondutor”. Este requer arrefecimento permanente com hélio 
liquido para assegurar a manutenção das propriedades de supercondutividade. A tecnologia 
de RM sofreu importantes desenvolvimentos nos últimos 10 anos, tendo sido o factor 
determinante da melhoria da qualidade das imagens produzidas.  
 
O aumento da intensidade do campo magnético utilizado de 0.5 para 1.5T e para 3.0T 
(estando em avaliação a utilização de intensidade superiores) constituiu um dos 
desenvolvimentos mais importantes e contribuiu para uma melhoria significativa da 
qualidade das imagens produzidas. Os sistemas de RM com campos magnéticos elevados 
(3.0T) apresentam superioridade na produção de imagens morfológicas e funcionais com 
elevada resolução, com particular relevo em aplicações de cabeça e pescoço. Estes 
proporcionam um aumento na razão entre o sinal detectado e o ruído (SNR) resultando 
numa melhoria da resolução espacial e temporal das imagens.  
 
Desvantagens da utilização de campos magnéticos utilizados incluem maior deposição de 
energia (radiofrequência) nos tecidos conduzindo a um aumento da sua temperatura 
(quantificado indirectamente pelo valor do parâmetro SAR - Specific Absorption Ratio. 
Outras desvantagens são o aumento do ruído acústico e formação de artefactos nas 
imagens, contudo estes aspectos tem vindo a ser ultrapassados com melhoramentos no 
hardware e software (Marzola P., 2003).  As imagens produzidas com campo magnéticos de 
1.5T e 3T apresentam características  diferentes que devem ser consideradas aquando da 
sua interpretação para assegurar o correcto diagnóstico. Também, os protocolos de 
aquisição utilizados nos sistemas de 1.5T não devem ser transferidos directamente para os 
sistemas de 3.0T, requerendo optimização sendo efectivamente esta uma uma área que 
carece de estudo e envolvimento de profissionais com aprofundados conhecimentos sobre a 
técnica de RM (Scarabino T, 2006). 



 78

CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EM SAÚDE, EM PORTUGAL 
ANA PASCOAL, SARA CARRASQUEIRO, FILIPA VALE, ANA SILVA, PEDRO ENCARNAÇÃO e CECÍLIA CALADO 

 
Desde o aparecimento da modalidade, diversas técnicas especificas para a produção de 
imagens de RM foram desenvolvidas e implementadas com o objectivo de melhorar a 
rapidez da aquisição e a qualidade das imagens (contraste e detalhe), realçando as 
características dos tecidos com particular interesse clínico, para cada aplicação. 
 
A modalidade tem sido implementada em estudos de angiografia por RM  para o estudo da 
circulação sanguínea ou agentes de contraste, constituindo esta actualmente uma área  
importante da utilização da modalidade. 
 
Em 1992 foi desenvolvida uma variante da RM convencional designada Ressonância 
Magnética Funcional (fRM) centrada na avaliação da função fisiológica de órgãos e tecidos 
e particularmente utilizada no estudo do cérebro. A fMR fundamenta-se no principio de que 
a actividade cerebral consome energia e requer entrega de elevadas quantidades de 
sangue oxigenado aos tecidos do cérebro. A análise do contraste gerado pelas variações de 
concentração de oxigénio no sangue permitem  identificar as regiões de maior actividade 
cerebral criando “mapas” funcionais. Esta técnica tem proporcionado desenvolvimentos 
extraordinários particularmente no campo da investigação das neurociências, permitido 
compreender melhor o funcionamento do cérebro através da visualização de alterações na 
composição química das diversas regiões e/ou alterações do fluxo de fluídos (por exemplo 
na sequência de resposta a estímulos) (Bandettini, 1992).  
 
A fRM tem aplicações na avaliação do desenvolvimento de redes neuronais responsáveis 
pelas visão, fala, audição e sistema motor e constitui uma modalidade essencial no 
diagnóstico e avaliação de patologias relacionadas com hiperactividade, alterações de 
memória e doenças dos foros neurológico e/ou psiquiátrico (ex. Parkinson, esquizofrenia). 
Actualmente a maioria das aplicações da fMRI centra-se no estudo funcional do cérebro 
contudo a técnica tem aplicações no estudo da fisiologia de outros orgãos e sistemas (ex. 
estudos respiratórios). 
 
 
A Figura 19 ilustra o detalhe anatómico e o contraste proporcionados pelas imagens de RM, 
e diversas aplicações. 
 
 

   
 



 79

CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EM SAÚDE, EM PORTUGAL 
ANA PASCOAL, SARA CARRASQUEIRO, FILIPA VALE, ANA SILVA, PEDRO ENCARNAÇÃO e CECÍLIA CALADO 

Figura 19: a) imagem de RM ilustrando lesões associadas a esclerose múltipla (copyright: S. 
Kevil) ; b) trajecto das fibras nervosas no cérebro obtidas pela técnica de Diffusion Tensor 
Imaging  (Copyright: Jeniffer Sheets); c) Imagem de RM do punho (Copyright: Jeniffer 
Sheets).  
  
Outros elementos, para além do Hidrogénio tem sido investigados para utilização na 
produção de imagens de RM (ex. Fluor - 19F, Fósforo - 31P) contudo estes tem 
proporcionado imagens com qualidade inferior frequentemente devido à reduzida 
concentração do elemento in vivo ou à rapidez das caracteristicas do relaxamento que 
dificulta a detecção do sinal. A salientar, em particular, o potencial da imagem de MR com 
19F fundamentados numa técnica designada “chemical shift imaging” (19F-CSI) que utiliza 
moléculas de deoxiglucose marcadas com o elemento 19F. Este acumula-se nos tecidos 
durante a entrega de sangue oxigenado num processo semelhante à glucose. Estudos pré-
clinicos já realizados indicam que a técnica tem potencial para assumir grande relevância 
nos próximos anos (Procissi D., 2007).  Os estudos de perfusão cerebral por RM 
frequentemente assumem como técnica de referência (gold standard) o exame de 
Tomografia por Emissão de Positrões (PET) que utiliza o radiofármaco 18FDG. A comprovar-
se a capacidade da técnica 19F-CSI para proporcionar informação comparável, esta 
apresenta a importante vantagem de não envolver dose radiação ionizante eliminando os 
efeitos detrimentais associados. 
 
Uma aplicação importante da RM é no diagnóstico da doença vascular cerebral onde se 
tornou uma modalidade fundamental no diagnóstico e na avaliação da extensão das lesões 
e no acompanhamento da evolução da actividade cerebral posterior ao evento, 
disponibilizando informação valiosa para o planeamento de estratégias de tratamento e 
reabilitação efectivas (CEP, 2008)  
 
O exame de RM é recomendado nos protocolos de diagnóstico e avaliação de AVC, sendo 
desejável a sua realização, tão rapidamente quanto possível após o surgimento dos 
primeiros sintomas e num intervalo não superior a 3 horas após o início do evento.  As 
técnicas avançadas e RM de perfusão (Perfusion Weighted Imaging -PWI) e difusão 
(Difusion Weighted Imaging-DWI) aplicadas a estudos cerebrais representam uma das 
áreas mais dinâmicas de desenvolvimento em RM. A utilização conjunta das duas técnicas 
e a comparação dos seus resultados tem sido reportada como uma mais valia na 
localização e avaliação da extensão da lesão, minutos após o início do evento. Quando 
utilizadas em sequência estas técnicas proporcionam informação sobre o padrão evolutivo 
da doença. Esta informação é valiosa na escolha da modalidade de tratamento mais eficaz 
e na previsão do prognóstico. A utilização de fRM têm sido utilizada de avaliação de eficácia 
de agentes trombolíticos alternativos quando administrados para além das 3-horas, 
actualmente, consideradas críticas  para intervenção (Davis, 2005). 
 
A exploração de todo o potencial associado à modalidade de RM, particularmente as 
técnicas avançadas (ex. DWI e PWI), requer actuação multidisciplinar que contemple a 
integração nas equipas de profissionais conhecedores dos fundamentos e tecnologias de 
RM. A aplicação de algoritmos de pós-processamento permite a extracção de maior 
quantidade de informação clínica e a optimização da visualização da informação contida na 
imagem. A implementação da quantificação de parâmetros fisiológicos em MR  (ex. medir 
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variações de sinal e definir padrões de referência para normalidade e patologia) é muito 
importante pois permitirá complementar a interpretação subjectiva  da imagem com 
indicadores objectivos (independentes dos critério de decisão do observador). 

Riscos e limitações da RM 

A modalidade de RM é considerada segura por não envolver radiação ionizante e por isso 
preferencial relativamente ao  TC, quando a informação proporcionada é comparável (na 
perspectiva diagnóstica). 
Contudo, a utilização de campos magnéticos estáticos de elevada intensidade, ondas de 
radiofrequência e fluidos criogénicos (hélio) resultam na existência de outros riscos, 
específicos da modalidade. 
 
A modalidade apresenta perigos relacionados com o possível deslocamento de objectos 
(internos ou externos ao corpo humano) com propriedades ferromagnéticas, sob a acção da 
força do intenso campo magnético gerado pelo magnete. Por este motivo, o exame de RM 
não é adequado para pacientes com dispositivos metálicos (ferromagnéticos) como: 
pacemakers, próteses metálicas, clips de aneurisma, stents, válvulas artificiais, membros 
artificiais, implantes anticoncepcionais. O desenvolvimento de dispositivos compatíveis é 
uma área importante para desenvolvimento existindo já disponíveis alguns objectos, 
dispositivos médicos e instrumentos cirúrgicos, cuja utilização é compatível com as 
proximidades a um equipamento de RM. 
 
A interacção das ondas de radiofrequência com os tecidos biológicos resulta na deposição 
de energia e no seu aquecimento tendo sido reportadas queimaduras em pacientes. Há 
ainda registo de náuseas e tonturas após a realização do exame de RM contudo, a literatura 
não evidencia efeitos biológicos detrimentais de longo prazo. Importa considerar que a 
modalidade é recente não existindo estudos epidemiológicos conclusivos sobre eventuais 
efeitos da RM. A investigação deste tema é um aspecto relevante a considerar, a par com 
os desenvolvimentos científicos e tecnológicos da modalidade. 
 
Outro aspecto que poderá colocar limitações à utilização da RM é o facto de o equipamento 
com gantry em forma de “túnel” geralmente não ser bem tolerado por pacientes 
claustrofóbicos recomendando-se nestes casos os equipamentos com magnete “aberto”. 
Também, o exame provoca um ruído permanente potencialmente incómodo quando o 
paciente tem que permanecer imóvel durante  todo o tempo de duração do exame que pode 
variar entre 20 a 90 minutos. Nos Estados Unidos foi reportado (Food Drug Administration) 
um aumento de 30% em 2008 nos incidentes com MR. Também nos Reino Unido são 
reportados ás autoridades (Medical Devices Agency) anualmente diversos incidentes, 
frequentemente relacionados com fugas de fluído criogénico (hélio) associadas a deficiente 
ventilação na sala, queimaduras provocadas por antenas de RM, e ferimentos causados 
pela projecção de objectos sob a acção do campo magnético. 

Relativamente à utilização de campos de radiofrequência em particular, note-se que em 
2006 foi adoptada um Directiva Europeia (2004/40/EC) com o objectivo restringir a 
exposição ocupacional à presença de campos de radiofrequência, incluindo os utilizados em 
MRI. A medida adoptada apresenta-se como uma precaução sendo a fundamentação 
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científica e a evidencia de  eventos detrimentais para a saúde muito limitada. A comunidade 
científica (Reino Unido) que investiga em RM no Reino Unido revelou preocupação e, por 
considerar que a medida compromete os desenvolvimentos da modalidade, pressionou as 
autoridades nacionais e europeias tendo conseguido o adiamento da directiva até 30 de 
Abril de 2012 para permitir a preparação de uma versão revista que apresente uma 
proposta consensual. 

A RM é uma modalidade recente e das que sofreu maiores desenvolvimentos nos últimos 10 
anos com grande impacto no diagnóstico e terapêutica. A RM é utilizada em cada vez mais 
aplicações clínicas prevendo-se novos desenvolvimentos com impacto na gestão da 
doença, em particular as vasculares cardíacas, degenerativas e associadas ao 
envelhecimento. 

 

IV.1.3.1 Ressonância Magnética em Portugal 

A modalidade de MR encontra-se em rápido crescimento em Portugal sendo o número de 
equipamentos por milhão de habitantes (5,8 em 2006) ainda consideravelmente inferior (-
38%) à média OCDE  e à média europeia (-35%) (OCDE, 2008). 
A distribuição da tecnologia de RM por região de saúde (nas unidades do SNS) aponta para 
uma concentração da tecnologia na região norte (Norte: 42%, Centro: 15%, Lisboa e Vale 
do Tejo: 27%, Alentejo:4% e Algarve: 12% (DGS: 2004). 
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Figura 20: a) Evolução do número de equipamentos de Ressonância Magnética em 
Portugal (por milhão de habitantes) entre 1990 e 2006; b) comparação com a média da 
União Europeia a 15 (UE15) e média da OCDE , dados actualizados a 2006 (fonte: OCDE, 
2008).  

 

As estatísticas disponibilizadas publicamente, pela DGS referem-se a dados de 2006, 
contemplam apenas as unidades do SNS, não incluem as regiões autónomas e (à 
semelhança da TC) e não referem detalhes sobre a tecnologia que permita comentar sobre 
o nível de actualização tecnológica da modalidade em Portugal. Os números apresentados 
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devem portanto ser considerados tendo em conta estas limitações. Relativamente ao sector 
privado também não foi identificada informação estatística sistematizada sobre o número e 
características de equipamentos existentes em Portugal.  

Sabe-se que as novas unidades de saúde criadas desde 2006 dispõem de equipamentos de 
RM de ultimas gerações (1,5 Tesla e 3 Tesla) existindo (pelo menos) um sistema de 
ressonância “aberto”, com a particularidade de proporcionar o acesso ao exame a pacientes 
obesos e/ claustrofóbicos. A disponibilidade de tecnologia de RM de magnete aberto facilita 
o acesso do médico ao paciente, durante a aquisição das imagens para realização de 
procedimentos de intervenção e cirúrgicos (ex. biópsias, cirurgias ao cérebro, coluna, 
mama, próstata) constituindo um avanço importante e potenciando no desenvolvimento 
destas aplicações, em Portugal. 

Considerando a relevância da RM no diagnóstico e avaliação do AVC, e pela  elevada taxa 
de ocorrência deste evento na população Portuguesa (a principal causa de morte, 16,4% de 
acordo com estatísticas divulgadas pelo Alto Comissariado da Saúde, 2007) a modalidade 
assume uma relevância acrescida, a nível nacional. 

No âmbito das iniciativas do PNS teve início em 2007, a implementação de um programa, 
que se pretende de abrangência nacional, entitulado  “Via Verde Coronária e AVC”. 

O programa destina-se a: 

a) sensibilizar a população para a identificação dos sintomas precoces associados  a 
estas condições e 

b) garantir o acesso a cuidados especializados nas fases pré, intra e inter-
hospitalares, num período inferior a 3h após o início do evento, o intervalo de 
tempo considerado crítico para implementação de estratégias terapêuticas 
eficazes para reduzir a mortalidade e morbilidade. 

 
Estatísticas de 2005 indicam que a maior parte das mortes por AVC (73%) aconteceram 
fora do hospital. 
A superioridade da RM no diagnóstico e avaliação da extensão de lesões decorrentes do 
AVC (particularmente as técnicas avançadas de difusão, perfusão e as técnicas 
angiográficas), face à modalidade de TC, são reconhecidas sendo a modalidade 
recomendada no “Documento Orientador sobre Vias Verdes do Enfarte Agudo do Miocárdio 
e do Acidente Vascular Cerebral”, (Alto Comissariado da Saúde, 2007). 
Assim, considerando os objectivos estabelecidos no PNS para a redução da mortalidade e 
morbilidade  na população Portuguesa, associada ao AVC (1ª causa morte em Portugal) e 
considerando o limitado número de equipamentos de RM disponíveis, é previsível um 
aumento no número de equipamentos de RM instalados em Portugal, sujeito à 
disponibilidade financeira para investir nesta tecnologia.  

A MR é das modalidade de imagem mais onerosas, essencialmente pelo custo do 
equipamento (para as unidades mais modernas ronda 1 milhão de €). Os custos de 
operação do equipamento são consideráveis (para os quais contribui o elevado consumo de 
fluido criogénico, a necessidade de actuação em equipas multidisciplinares e o elevado grau 
de especialização dos profissionais envolvidos).  
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A modalidade é percepcionada como determinante na realização de diagnósticos com 
celeridade e precocemente, pelo que a sua utilização deve ser racionalizada por forma a 
priorizar o acesso, optimizar a sua utilização e rentabilizar o elevado investimento.  

A considerar que o custo actual da tecnologia de RM de 3.0T, é significativamente superior 
(aproximadamente o dobro) dos custo dos equipamentos de 1.5T  pelo que é essencial uma 
selecção criteriosa da tecnologia, fundamentada em critérios objectivos e evidência de 
benefícios na prestação dos cuidados de saúde a prestar (ver secção V.1.1) e assegurando 
a disponibilidade dos restantes recursos materiais e especializados necessários. Uma vez 
instalado o equipamento é importante optimizar a sua utilização com exploração de todo o 
potencial, contribuindo para o aumento da qualidade dos serviços e redução dos custos. 
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Quadro 11. Ressonância Magnética (quadro resumo).  
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IV.1.4. TECNOLOGIAS PARA MEDICINA NUCLEAR (SPECT E PET) 

As modalidades imagiológicas analisadas nas secções anteriores (Radiografia, TC e RM) 
são fundamentadas, na produção de imagens representativas de alterações morfológicas 
nos tecidos biológicos (ex. microcalcificações, quistos, tumores, aterosclerose) resultantes 
de lesões e processos de doença. A sua crescente utilização também na recolha de 
informação fisiológica (complementar à informação morfológica), tem aumentado, contudo a 
natureza essencialmente morfológica dessas técnicas, mantém-se. 

Existem contudo outras modalidades para imagiologia cujo objectivo primeiro é a produção 
de imagens representativas de alterações fisiológicas como é o caso das produzidas no 
âmbito da medicina nuclear. As alterações fisiológicas associadas a processos de doença 
precedem as alterações morfológicas pelo que, se detectadas atempadamente, possibilitam 
o diagnóstico  da doença numa fase mais precoce (pré-clínica) e a antecipação da 
intervenção terapêutica potenciando a sua eficácia. 

Fundamentos, Desenvolvimentos, Aplicações e Impactos 

A medicina nuclear é uma designação  que enquadra um conjunto de modalidades 
fundamentadas num processo comum. Este consiste na administração (por via oral, intra-
venosa ou respiratória) de pequenas quantidades de compostos - radiofármacos - que se 
acumulam preferencialmente em órgãos/tecidos com os quais tem afinidades emitindo um 
sinal que pode ser detectado no exterior. 

Os radiofármacos resultam da associação (química) de moléculas que constituem 
marcadores específicos (ex. glóbulos vermelhos, albumina, água, diethylentriamene 
pentaacetate (DTPA) e a fluordeoxiglucose (FDG fármacos) a elementos radioactivos 
(radioisótopos) como o Tecnécio-99m (99mTc), Iodo-131 (131I), Iodo-123 (123I), Tálio-201 
(201Tl), Gálio-67 (67Ga) e Índio-111 (111In). 

Os radiofármacos actuam segundo diversos princípios sendo um deles caracterizado pelo 
modelo chave-fechadura (lock-and-key), funcionando como sondas e acumulando-se 
preferencialmente em tecidos-alvo em estudo (ex. proteínas alteradas/anómalas, genes 
mutados e células neoplásicas) com os quais encontram afinidades.   

A presença do elemento radioactivo proporciona a emissão de um sinal (radiação) que 
emerge do corpo podendo a sua energia e localização ser detectadas a partir do exterior e 
utilizada para produzir um mapa da acumulação e distribuição espacial (imagem) do 
radiofármaco no interior do organismo. 

As características e quantidade de radiofarmaco utilizado são seleccionadas tendo em conta 
o tipo de exame e órgão em estudo. Pretende-se a maximização da acumulação diferencial 
do radiofarmaco nos tecidos-alvo relativamente aos tecidos não-alvo (envolventes). Esta 
absorção diferencial essencial para produzir imagens com qualidade diagnostica e garantir a 
redução da dose recebida pelo paciente durante o procedimento. 

A tecnologia utilizada para produzir imagens em MN consiste num  equipamento constituído 
por um detector da radiação  que emerge (atenuada) para o exterior, associado a um 
sistema de colimação, para codificar a localização da radiação emergente, no interior do 
organismo. O equipamento é controlado por um computador com elevada capacidade para 
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recolha e processamento dos sinais detectados e subsequente reconstrução das imagens 
de MN. 

As três modalidades/tecnologias principais utilizadas em medicina nuclear (diagnostica) são 
a: 
 

• Cintigrafia Planar com Câmara-Gama 

• Tomografia Computorizada por Emissão de Fotão Único (mais conhecida pelo 

acrónimo Inglês SPECT – Single Photon Emission Computed  Tomography)  

• Tomografia por Emissão de Positrões (PET de Positron Emission Tomography)  

 
A primeira tecnologia foi a “Câmara Gama” (ou Câmara de Anger), desenvolvida em 1958, 
que proporcionou a produção de imagens planares (i.e. bi-dimensionais). Esta tecnologia foi 
utilizada durante muitos anos constituindo ainda hoje a base tecnológica da maioria dos 
sistemas utilizados para a produção de imagens de MN. 
Mais tarde (1976), a Câmara Gama foi utilizada na detecção de radiação emergente do 
paciente segundo múltiplos ângulos. O desenvolvimento da informática e o aumento da 
capacidade computacional, proporcionaram as ferramentas necessárias para a análise e 
processamento da elevada quantidade dados necessários à produção de imagens 
tomográficas. A possibilidade de produzir imagens tomográficas e reconstrução de volumes 
tridimensionais (3D) constitui um avanço importante na melhoria da representação da 
distribuição dos radiofarmacos no interior dos órgãos e tecidos.  
A utilização da câmara gama na produção de imagens tomográficas é o fundamento da 
modalidade SPECT sendo esta actualmente a tecnologia mais disseminada, pela sua 
versatilidade e utilidade. 
 
A investigação da utilização das técnicas de medicina nuclear no estudo do cérebro 
promoveu o desenvolvimento de uma nova modalidade em MN - a Tomografia por Emissão 
de Positrões (ou PET).  
Aspectos diferenciadores desta modalidade são as características específicas (energia e 
tipo de radiação) do radioisótopo utilizado. A PET utiliza radioisótopos emissores de 
partículas - positrões (ex. Fluor-18), em vez dos isótopos radioactivos emissores de radiação 
gama – fotões - utilizados em SPECT (ex. Tecnécio – 99m).  Na PET são emitidos (e 
detectados) dois fotões em simultâneo (em vez do fotão único proporcionado pela SPECT) 
proporcionando mais informação. A radiação é emitida mais rapidamente e apresenta 
energia superior, ambos aspectos com influência na qualidade das imagens produzidas. A 
PET requer a utilização de equipamento dedicado (scanner PET).  
 
A disseminação da PET e a exploração de todo o potencial da modalidade depende 
essencialmente de dois factores:  

 
• a disponibilidade do equipamento (PET scanner) 
• a disponibilidade, em tempo útil, do radiofármaco no hospital ou clínica onde será 

administrado 
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A duração dos radiofármacos utilizado em PET, em estado útil para utilização clínica, é 
limitada  a algumas horas ou minutos devendo-se isto a características físicas fundamentais 
(período de semi-desintegração) dos radioisótopos com interesse clínico em PET. Assim, a 
implementação desta modalidade requer proximidade entre  o local de produção do 
radioisótopo e o local onde é administrado. Dependendo do tipo de radioisótopo pretendido, 
se o seu tempo de vida for excessivamente curto (minutos) é necessária a sua produção nas 
imediações do hospital.  
Para isto é utilizado  um ciclotrão – uma infra-estrutura tecnológica complexa que constitui 
um investimento financeiro comparável ao do equipamento PET. A tabela 11 ilustra alguns 
radiofarmacos utilizados em procedimentos de MN (SPECT e PET), suas características e 
aplicações clínicas. 
 
Tabela 11.Exemplos de marcadores biológicos e radioisótopos (elemento, período de semi-
desintegração e meio de produção) utilizados em medicina nuclear e exemplos de 
aplicações clínicas.  
 

Radioisótopo  
Modalidade Marcador 

biológico (sonda) element
o T 1/2 Produção

Aplicações clínicas  
(exemplos) 

SPECT DTPA Tc-99m 6 h Gerador  Avaliação função renal  

Deoxyglucose F-18 110 
min 

Metabolismo da glucose 
(ex. cancro) 

Água O-15 2 min Fluxo sanguíneo cerebral 

Amónia N-13 10 min Fluxo sanguíneo do miocárdio 

Metionina C-11 20 min Síntese proteica 

PET 

DOTANOC Ga-68 68 min 

Ciclotrão 

Imagem neuro-endocrina 

 
 
Uma vantagem importante da MN é a possibilidade de utilizar (e desenvolver) agentes 
químicos (sondas)  específicos para serem captados, com elevada selectividade 
relativamente aos tecidos envolventes, em diversos tecidos-alvo de interesse promovendo a 
MN a uma técnica muito versátil. Assim, o radiofármaco é seleccionados de acordo com as 
características dos órgãos e tecidos a estudar.  
 
Por exemplo, o Tecnécio-99m é o isótopo radioactivo mais frequentemente utilizado na 
modalidade SPECT em combinação com diferentes moléculas biológicas que actuam como 
sondas, seleccionadas tendo em conta as suas afinidades com  órgão/tecido em estudo (ex. 
99mTc-DTPA para estudos renais). O radioisótopo F-18 integra a composição do 18FDG (18F-
fluorodeoxyglucose) – o radiofármaco mais frequentemente utilizado em estudos PET. 
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A MN é utilizada em adultos e crianças constituindo um importante meio complementar de 
diagnóstico utilizado em todas as áreas da medicina. Identificam-se actualmente mais de 
100 procedimentos diferentes em MN, a destacar, pela importância e/ou frequência de 
realização os procedimentos nas áreas da cardiologia (ex. avaliação da função cardíaca), 
nefrologia (ex. avaliação da função renal), endocrinologia (ex. função linfática, tiroideia), 
pneumologia (ex. função pulmonar), neurologia (ex. detecção de tumores, epilepsia, 
Alzheimer) e psiquiatria. 
Desde o seu desenvolvimento a modalidade PET tem assumindo importância crescente em 
oncologia com cerca de 80% a 90% dos procedimentos PET realizados neste contexto 
(outras aplicações são estudos neurológicos e cardíacos).  
 
Os objectivos da utilização do PET na gestão da doença oncológica incluem: 

 
• aumento da especificidade e rigor do diagnóstico (ex. diferenciação entre formas 

benignas de malignas de doença) 
• estadiamento  e avaliação da extensão e/ou recorrência da doença  
• recolha de informação para o planeamento de tratamentos de Radioterapia 
• monitorização e avaliação da eficácia terapêutica  

 

A informação disponibilizada pela PET é particularmente útil na avaliação da eficácia da 
terapêutica oncológica. A sua realização no início, durante e no final dos ciclos terapêuticos 
(ex. quimioterapia) permite monitorizar a resposta individual ao tratamento e, se necessário, 
proceder às alterações necessárias tendo em conta as características individuais do 
paciente, com impacto na eficácia do tratamento e na melhoria da relação custo-efectividade 
da terapêutica oncológica. 

Apesar da maioria dos procedimentos de MN actualmente ter finalidades diagnósticas, as 
primeiras aplicações da MN tiveram objectivos terapêuticos de destruir, de forma localizada, 
tecidos–alvo por acção da radiação (não requerendo a produção de imagens). Actualmente, 
a medicina nuclear terapêutica representa uma pequena parcela do total de procedimentos 
de MN utilizando-se por exemplo, no tratamento do hipertiroidismo ou cancro da tiróide. As 
aplicações terapêuticas da medicina nuclear  contudo são um tema  renovado que tem sido 
investigado com o objectivo de desenvolver novas técnicas de terapia oncológica, 
localizada. 

Para além da implementação “in vivo” a MN pode ser implementada “in vitro” por exemplo 
em estudos de biologia molecular clínica para investigação do perfil genético e molecular de 
individual. Estes procedimentos assumem um papel cada vez mais importante nas fases 
clínica e pré-clínica de diversas patologias apresentando-se como exemplos a determinação 
de alterações em células neoplásicas e a investigação da resistência de parasitas (ex. 
mosquito da malária) a medicamentos.  

Actuais desenvolvimentos na área da MN centram-se no desenvolvimento de novos 
fármacos (ex. neuroreceptores) e da química radiofarmacêutica (com o objectivo de 
optimizar e desenvolver a produção de novos radiofarmacos específicos e estáveis). Na 
vertente tecnológica os desenvolvimentos centram-se na investigação de sistemas PET 
dedicados (ex. para mamocintigrafia) (Abreu MC, 2006), e na investigação do potencial da 
modalidade para a realização de procedimentos de intervenção (ex. biópsias). O 
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desenvolvimento de técnicas de métodos de reconstrução que permitam melhorar a 
qualidade das imagens e o desenvolvimento de métodos para extracção de indicadores 
quantitativos rigorosos são ainda temáticas em estudo (Mather, 2003) (Itti, 2004). 

Não é expectável que o PET  venha a desempenhar um papel importante no rastreio ou 
como modalidade de diagnóstico primário, por razões de natureza socio-económica e 
outras. Contudo, é expectável que esta modalidade assuma um papel cada vez mais 
relevante nas fases de diagnóstico, terapia e avaliação de eficácia. 

A prática da medicina nuclear requer conhecimentos de diversas áreas como a fisiologia, 
biologia, química, física, matemática, tecnologias informáticas, exigindo a abordagem 
multidisciplinar em equipa com colaboração de profissionais que, colectivamente, 
apresentem domínio generalizado sobre fundamentos, tecnologia e aplicações clinicas, 
benefícios e riscos. 

 

Potenciais e Limitações da PET  
 

Como outras modalidades que envolvem radiação ionizante, existem aspectos detrimentais 
a considerar para os pacientes submetidos a procedimentos de medicina nuclear (in vivo), 
decorrentes da exposição interna à radiação ionizante. Embora a modalidade seja 
considerada segura e proporcione óbvios benefícios a sua utilização deve ser sempre 
justificada e os procedimentos optimizados por forma a minimizar a quantidade de radiação 
utilizada e a dose recebida pelo paciente. 

Por exemplo, os exames de MN na gravidez não é recomendada, podendo ser considerada 
em situações excepcionais (ex. diagnóstico de embolia pulmonar), após uma análise 
cuidada dos riscos e benefícios que os justifiquem. 

A PET representa a modalidade mais onerosa em MN sendo o elevado custo atribuído à 
aquisição da tecnologia. Há a considerar, adicionalmente, os custos de adaptação de infra-
estruturas necessários ao cumprimento dos aspectos de protecção radiológica 
(profissionais, público e utentes) e o custo de aquisição e/ou produção do radiofármaco. 
Acresce o facto de que a realização de um exame PET é relativamente demorada 
(tipicamente entre 20 a 60 minutos, na fase de aquisição de imagens) o que limita o número 
de exames realizados diariamente colocando limites à rentabilização do investimento. 

Aquando do surgimento da modalidade PET, a sua disseminação foi constrangida 
(contrariamente ao que aconteceu com modalidades como a TC e RM) pelos seus elevados 
custos associados à tecnologia existindo à data existindo nessa altura um reduzido número 
de equipamentos a nível mundial (cerca de 50 nos estados unidos) frequentemente 
dedicados a actividades de investigação. Desde 2000 o panorama mudou, o número de 
instalações para PET aumentou exponencialmente prevendo-se que o numero de 
equipamentos na Europa em 2016 seja de 900 unidades, face à crescente adopção da 
modalidade. 

A PET constitui, actualmente, a modalidade imagiológica de referência para estudos de 
imagem do metabolismo. A disponibilidade de informação funcional quantitativa em 
associação à informação morfológica quantitativa, constitui a base para o futuro 
desenvolvimento de uma prática da  “imagiologia personalizada”, “oncologia personalizada” 
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e uma prestação generalizada de cuidados de saúde personalizados tendo em consideração 
as características individuais do paciente. 

Os desenvolvimentos da TC e RM, e a sua utilização na detecção e representação de 
alterações metabólicas, apresentam-se competitivos com a modalidade PET pelo que o 
futuro desta dependerá da sua capacidade de explorar e desenvolver as suas 
características diferenciadoras (elevada sensibilidade, selectividade e potencial para 
intervenção terapêutica localizada) na resolução dos problemas clínicos da actualidade. 

Conceptualmente, a abordagem da medicina personalizada apresenta importantes 
vantagens clínicas  centradas no diagnóstico precoce da doença, antecipação da 
terapêutica com selecção de opções mais simples, eficazes e menos onerosas. Assim, uma 
vez maturadas e disseminadas as estratégias de medicina personalizada, estas apresentam 
potencial para reduzir os gastos com saúde através da intervenção em estádios pré-clínicos 
da doença, redução da necessidade de utilização de terapêuticas complexas e onerosas 
(ex. quimioterapia, cirurgia e radioterapia), com considerável impacto na qualidade de vida 
dos pacientes. 

 

IV.1.4.1 Tecnologias para Medicina Nuclear (SPECT e PET) em Portugal 
 

A medicina nuclear é uma modalidade instalada em Portugal há muitos anos e que 
recentemente sofreu uma renovação decorrente dos desenvolvimentos na área e da 
implementação de novas tecnologias. A Figura 21 ilustra o número estimado de 
equipamentos disponíveis, para as modalidades consideradas, em função da distribuição 
geográfica (por região de saúde). 

Estima-se em 50 o número de Câmaras Gama/SPECT disponíveis em Portugal sendo 
utilizadas em diversos procedimentos de diagnóstico (DGS, 2004) (os dados disponíveis não 
permitem desagregar os equipamentos em função do seu grau de actualização tecnológica). 

A modalidade PET, em particular, é recente em Portugal, tendo sido introduzida há cerca de 
6 anos. Actualmente, existem 8 instalações em funcionamento distribuídas entre os sectores 
público e privado.  
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Número de Câmaras Gama e equipamentos PET
 em Portugal continental 
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Figura 21. Número total de equipamentos (modalidades indicadas) disponíveis em 2004 
(informação foi recolhida entre 1999 e 2004 pela DGS para constituição da “Carta de 
Equipamentos de Saúde”, fonte DGS: 2008). Os dados para Câmara Gama /SPECT 
referem-se às unidades do Serviço Nacional de Saúde e os dados para PET/PET-CT 
incluem as unidades instaladas no sector privado.  
 

A acessibilidade às tecnologias de MN é limitada fora dos centros urbanos, sendo um dos 
objectivos estabelecidos no PNS 2004-2010 o melhoramento e acesso aos meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica. Particularmente na área da medicina nuclear 
o plano propõe uma descentralização progressiva destes serviços, ao nível dos hospitais 
centrais e distritais, para permitir diagnosticar situações patológicas mais precocemente, 
contribuindo decisivamente para o tratamento em fases iniciais da doença, com redução de 
custos e melhoria da qualidade de vida dos pacientes. 

Considerando a evidência de utilidade clínica da PET, e acompanhando o panorama de 
desenvolvimento a nível internacional é expectável a observação de um rápido aumento no 
número de exames realizados em Portugal, com particular expressão na gestão de doença 
oncológica.   

 
A disseminação de sistemas híbridos (PET/CT) em particular, poderá facilitar o acesso à 
tecnologia PET. Contudo, a disseminação de novas instalações para PET será determinada 
pela disponibilidade para aquisição do equipamento e obtenção de radiofármacos de forma 
economicamente viável. Considerando a instalação recente de infra-estruturas no país para 
a produção de radioisótopos é expectável que num futuro próximo o acesso aos 
radiofarmacos possa ser facilitado. 
 
Actualmente existem 2 ciclotrões instalados em Portugal, um no sector privado (no Porto) e 
a mais recentemente foi instalado o primeiro ciclotrão numa instituição pública em Portugal 
(em Coimbra) que, tendo por objectivos prestar serviços à comunidade, em paralelo com o 
desenvolvimento de actividades de investigação 
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A disponibilidade destas infra-estruturas em Portugal, vem permitir a produção dos 
radiofármacos necessários ao consumo nacional (18FDG), estes actualmente adquiridos a 
Espanha (Sevilha ou Madrid). Fica também criada a oportunidade para o desenvolvimento 
da medicina nuclear a nível nacional e a possibilidade de implementar novas aplicações 
clínicas PET com radiofármacos inovadores que utilizam radioisótopos de “vida curta” (15O, 
13N, 11C) cuja produção é necessária próximo do local de administração.  
A infra-estrutura mais recente está instalada no Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à 
Saúde (ICNAS) no Polo de Ciências da Saúde, junto aos Hospitais da Universidade 
Coimbra, e é a primeira instituição pública do país a dispor de um ciclotrão (acelerador de 
partículas). Foi também instalada uma unidade de radioquímica, um tomógrafo PET 
(Tomografia por Emissão de Positrões) e equipamento de Medicina Nuclear, que permitirão 
a prestação de serviços de saúde em medicina nuclear e a realização de estudos de 
investigação . 
O investimento ascendeu nas instalações e equipamento ascendeu a 15M€ financiados por 
fundos comunitários e pela própria Universidade de Coimbra. 
 
 
IV.1.5 TECNOLOGIAS HÍBRIDAS (MULTIMODAIS) PARA IMAGIOLOGIA 
 

As tecnologias híbridas (ou multimodais) proporcionam a produção de imagens “in vivo” pela 
integração de mais de uma modalidade num mesmo sistema. Vantagens da 
multimodalidade incluem  possibilidade de obter informação morfológica e  funcional, com 
interesse clinico, num único sistema. 

Observa-se uma crescente adopção clínica da modalidades híbridas já disponíveis 
clinicamente sendo esta uma área em desenvolvimento centrada na resolução dos desafios 
tecnológicos apresentados no desenvolvimento de sistemas híbridos e na optimização dos 
fluxos de trabalho com esta tecnologia. 

Os sistemas híbridos para imagiologia apresentam complexidade acrescida pela integração 
de várias modalidades o que se reflecte no elevado custo de aquisição. Contudo, os 
resultados obtidos tem sido promissores, particularmente  na gestão de doenças 
oncológicas e estudos do cérebro e sistema neurológico, o que antecipa um crescimento da 
utilização da PET nestas áreas em particular. 

Modalidades consideradas para o desenvolvimento de sistemas multimodalidade (híbridos) 
incluem a TC, SPECT, PET e RM entre outras. Em seguida apresentam-se algumas 
considerações sobre sistemas híbridos PET/CT que se encontram em utilização clínica 
desde 2001 e sistemas de PET/MRI, mais recentes e em fase de testes clínicos. 

 
Sistemas híbridos PET/CT 
 

A integração da tecnologia PET com a Tomografia Computorizada (PET/CT) proporciona a 
associação da informação morfológica (proporcionada pela TC) à informação fisiológica 
(proporcionada pela PET) com importantes vantagens no diagnostico e localização de 
lesões e focos de acumulação do radiofármaco. Esta informação apresenta-se muito valiosa 
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em oncologia (ex. no planeamento do tratamento)  e na gestão de outras doenças 
metabólicas. 

Os sistemas PET/CT foram introduzidos na pratica clinica em 2001 tendo vindo a ganhar 
aceitação pela sua versatilidade. A combinação duas modalidades num sistema único 
permite a recolha de informação morfológica e funcional numa sessão única com vantagem 
na redução do tempo de exame com redução da ansiedade do paciente, redução do 
movimento proporcionando a melhoria na qualidade e menos artefactos. Desde a sua 
introdução os sistemas PET/CT têm sido preferidos relativamente aos sistemas PET  
dedicados e utilizados como modalidade preferida na avaliação de pacientes oncológicos 
por terem evidenciado vantagens no diagnóstico e na gestão do tratamento (relativamente à 
utilização apenas de uma modalidade, ou de ambas, mas em sistemas independentes). 

Contudo, a modalidade apresenta ainda desafios que devem ser superados para assegurar 
que a modalidade continua a difundir-se e evolui. Alguns destes desafios incluem limitações 
de natureza técnica (relacionados com a limitada resolução espacial) e aspectos logísticos 
relacionados com disponibilização do radiofármaco e adaptação dos fluxos de trabalho. O 
tempo necessário para produzir imagens por PET com tecnologia híbrida (PET/CT) é 
consideravelmente longo, o que coloca desafios à produtividade proporcionada por esta 
modalidade (ex. para isto contribuem os protocolos utilizados na aquisição das imagens que 
propõem a aquisição de imagens 3D, em vez de 2D, por proporcionarem melhor estatística 
na detecção e melhor qualidade da imagem). A optimização de protocolos de fluxo de 
trabalho com sistemas PET/CT é uma área carece atenção para resolver actuais problemas 
relacionados com o desalinhamento entre a informação contida em imagens PET e CT, 
artefactos de movimento e segmentação de lesões (Mawlawi, 2009). 

Frequentemente, os fabricantes de sistemas PET/CT não disponibilizam protocolos de fluxo 
de trabalho optimizados tendo em conta as práticas locais de cada serviço. O 
desenvolvimento destes auxiliares, localmente, facilitará a utilização da tecnologia, 
permitindo avaliar o impacto de procedimentos alternativos identificando os mais favoráveis, 
com impacto na qualidade dos serviços prestados e ganho de produtividade. 

 
Sistemas híbridos PET/MRI 
 

O desenvolvimento de sistemas híbridos integrando a modalidades de PET e RM 
(conhecidos pelo acrónimo PET/MRI) tecnicamente, é mais desafiante (do que nos sistemas 
PET/CT) principalmente pela dificuldade de funcionamento dos detectores incorporados na 
tecnologia em PET (tubos fotomultiplicadores) na presença de campo magnético de forte 
intensidade gerado pelo sistema de RM. 

Os primeiros desenvolvimentos da hibridação das duas modalidades ocorreram em 1995 
(Christensen et al, 1995) com  as primeiras imagens simultâneas de PET/MRI (produzidas 
com  FDG) produzidas utilizando um modelo animal em 1996. Seguiram-se 
desenvolvimentos essencialmente na investigação de tecnologias de detectores alternativas 
para PET RM-compatíveis aptas para operação na presença de campos magnéticos 
(Catana et al., 2006). Entretanto, foi desenvolvido o primeiro sistema PET/MRI que (em 
contraste com a aquisição sequencial que acontece com PET/CT) permite a aquisição das 
imagens com as duas modalidades, em simultâneo optimização dos desafios tecnológicos e 
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financeiros actuais associados aos sistemas PET/MRI, poderá contribuir para a sua 
disseminação. Os sistemas PET/MRI apresentam potencial clinico importante na avaliação 
do sistemas neurológico / nervoso central e constituem uma ferramenta muito atractiva para 
investigação em neurosciências. 

A questão sobre qual das modalidades híbridas (PET/CT ou PET/MRI) dominará no futuro 
está em aberto sendo um tópico em debate, actualmente (Zaidi et al., 2007) (Beyer et al., 
2007). 

Actualmente, o valor da PET, CT e MRI individualmente é reconhecido e cada modalidade 
apresenta potencialidades individuais próprias complementares que as modalidades 
híbridas não tem conseguido substituir em pleno. A integração das modalidades CT e MRI, 
num sistema único, seria seguramente muito bem recebida pela comunidade. Contudo, 
neste caso os desafio são extremos na junção destas duas modalidades pelo que, por 
agora, não está no horizonte a sua hibridação. 

 
IV.1.5.1 Disseminação das Tecnologias Híbridas para Imagiologia, em Portugal 
 

Em Portugal existem várias instalações instalações PET/CT e algumas em fase de 
planeamento e instalação. Os sistemas encontram-se instalados em departamentos de 
medicina nuclear. 

Foi reportada a necessidade de resolver problemas relacionados com a qualidade das 
imagens produzidas e optimização dos protocolos clínicos. Na preparação dos protocolos a 
consideração dos aspectos relacionados com a protecção radiológica do paciente é crítica 
sendo que ambas as modalidade utilizam radiação ionizante, resultando em dose 
cumulativa. 

Considerando os modelos de trabalho implementados na Europa, o estabelecimento de 
mecanismos de cooperação que assegurem actuação em equipas multidisciplinares na 
utilização de sistemas híbridos (integrando profissionais especialistas da radiologia e 
medicina nuclear e oncologistas) é essencial na adaptação à tecnologia, sua utilização 
eficiente e na investigação de novas aplicações clínicas (ESR, 2007).  
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Quadro 12. Tecnologias para Medicina Nuclear (SPECT e PET) (quadro resumo).  
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Quadro 13. Tecnologias para Medicina Nuclear (SPECT e PET) (quadro resumo - 

continuação).  
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IV.2 – TECNOLOGIAS PARA TERAPIA ONCOLÓGICA COM RADIAÇÃO 

IV.2.1 RADIOTERAPIA: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES 

 
O que é a Radioterapia  
 

A Radioterapia é uma forma de tratamento do cancro que utiliza feixes com energia muito 
alta (ex. fotões, electrões) focados no tumor para destruir células cancerígenas e reduzir 
tumores. A radiação destrói ou danifica as células do tumor (tecido-alvo) afectando o 
material genético (DNA) e impedindo-as de se multiplicarem. A radiação danifica as células 
cancerígenas e também as células “normais”, mas estas têm capacidade de recuperar dos 
efeitos da radiação e retomar a sua função. O objectivo da RT é destruir o máximo de 
células cancerígenas tentando “poupar”, tanto quanto possível, os tecidos não oncológicos 
(são) envolventes dos danos causados pela radiação. 

Anualmente cerca de 10 milhões de novos casos de cancro são diagnosticados no mundo. 
Entre estes, 40-50% serão tratados com radioterapia representando esta modalidade uma 
ferramenta importante no combate ao cancro. A RT é utilizada como terapia única ou em 
associação com outras forma de terapia do cancro – a cirurgia e a quimioterapia. Um estudo 
publicado em 1996 pelo Swedish Council on Technology Assesssment in Healthcare 
(Ringborg U., 2003) indicava que o custo total com a RT na Suécia, em 2000 representava 
cerca de 6% do custo total com terapia do cancro, concluindo sobre o potencial da RT para 
reduzir os gastos com tratamento do cancro, sem compromisso da qualidade dos serviços 
prestados. 

A RT pode ser utilizada para tratar quase todo o tipo de tumores sólidos em diversos órgãos 
(ex. cérebro, mama, colo do útero, laringe, pulmão, pâncreas, próstata, pele, coluna 
vertebral, estômago, útero) como pode ainda ser também utilizada no tratamento da 
leucemia e do linfoma. Desta forma, a sua utilização pode ser aplicada: 

• Com objectivos curativos 
o como tratamento único para remoção do tumor (ex. Laringe, próstata) 
o pré-cirurgia para reduzir a dimensão do tumor (ex. Recto) 
o pós-cirurgia para prevenir a recorrência da doença (ex. Mama, recto, 

estômago) 
o em combinação com quimioterapia (ex. Pulmão, SNC) 

 
• Com objectivos paliativos, para alívio da dor (ex. provocada por metastização óssea) 

 
Em casos específicos, a RT assume o papel de modalidade de tratamento preferencial 
relativamente à cirurgia nomeadamente quando o cancro é localizado e a preservação do 
órgão afectado é particularmente importante por ter grande impacto na qualidade de vida do 
paciente (ex. cancro da laringe, próstata, recto, mama). 
Actualmente, a maioria das opções terapêuticas contempla a utilização de mais de uma 
modalidade terapêutica, sendo que a optimização dos protocolos de tratamento, através de 
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ensaios clínicos, é uma área em contínuo estudo promovido pelos desenvolvimentos na 
compreensão da doença e pelas inovações tecnológicas. 
 
Tipos de Radioterapia 
 
A RT pode agrupar-se em diversos tipos dependendo das formas como é administrada a 
radiação ao tumor. 
 

o Radioterapia externa (ou teleterapia) 
o Braquiterapia 

 
A Radioterapia Externa (RTE) é a mais comum e consiste na irradiação do tumor a partir do 
exterior do organismo, com feixes de radiação (ex. fotões de raios-X de alta energia ou 
electrões) produzidos num equipamento dedicado (ex. Acelerador Linear ou LINAC). 
Geralmente é administrada em ambulatório, diariamente, em ciclos que têm duração média 
de 4 semanas (variando de 1 a 8). 
 
A Radioterapia Intra-Operatória (IORT Intra-perative Radiation Therapy) é uma forma de RT 
utilizada durante um procedimento cirúrgico no tratamento de cancros muito localizados, que 
não podem ser totalmente removidos e que apresentam risco de recorrência (ex. fígado, 
cólon, tiróide). O procedimento requer envolvimento de equipas de cirúrgica e radioterapia o 
que por vezes constitui um obstáculo do ponto de vista logístico, resultando num processo 
que é realizado com pouca frequência. 
 
A Braquiterapia (BT) é uma forma de terapia localizada e envolve a colocação de fontes de 
radiação em contacto com o tumor ou na sua proximidade (ex. acedendo através da 
cavidades naturais como a vagina, recto ou laringe ou ainda colocando as fontes de 
radiação nos interstícios). Uma vantagem importante da BT é a focalização da radiação nos 
tecidos-alvo com menor afectação dos órgãos e tecidos envolventes não-alvo. 
Historicamente a BT começou por ser utilizada no tratamento de tumores ginecológicos (ex. 
colo do útero, ovários) e tumores de pele sendo actualmente utilizada em outros tipos de 
cancro (ex. próstata). A BT geralmente envolve internamento durante alguns dias para 
administração da radiação durante algumas horas ou para a inserção de implantes 
radioactivos permanentes (ex. braquiterapia da próstata). 
 
Planeamento do Tratamento de Radioterapia 
 
O tratamento de radioterapia é precedido de fases preparatórias que têm por objectivo o seu 
planeamento.  
O fluxo de processos associados ao tratamento de radioterapia, após a avaliação clínica e 
selecção do protocolo de tratamento, está ilustrado esquematicamente na Figura 22 
descrevendo-se em seguida resumidamente cada uma das fases: 
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Figura 22. Processos envolvidos no planeamento e tratamento do cancro por radioterapia 
(adaptado com permissão de http://www.impactscan.org/). As fases do planeamento anterior 
ao tratamento são idênticas para tratamentos de radioterapia externa e braquiterapia. 
Existem aspectos específicos na fase pré-tratamento).  

 

1. Imagiologia: produção de imagens (ex. TC, MRI, US) contendo informação 
anatómica dos tecidos e órgãos de interesse. A TC é, actualmente a modalidade de 
imagem preferencial utilizada no planeamento dos tratamentos de RT. A introdução 
de imagens de RM no planeamento proporcionou claras melhorias na visualização 
de tecidos “moles”; contudo esta não dispensa a utilização das imagens de TC 
(apenas estas proporcionam informação quantitativa sobre a densidade das 
estruturas e órgãos, necessária ao planeamento dosimétrico (dose) do tratamento). 

2. Localização (tumor e órgãos de risco): delimitação de contornos nas imagens dos 
tecidos alvo e tecidos não-alvo (em risco). Nesta fase o rigor é fundamental para 
assegurar a inclusão de todos os tecidos cancerígenos no volume a irradiar e 
minimizar os efeitos detrimentais (toxicidade) para os tecidos sãos envolventes. 

3. Marcação de referência: colocação de marcas de referência (tatuagens) na pele do 
paciente para assistir no posicionamento do paciente entre sessões consecutivas do 
tratamento.  

4. Dosimetria: determinação, com auxílio de sistemas computorizados (Treatment 
Planning Systems), de uma combinação de parâmetros de tratamento optimizada por 
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forma a administrar a máxima dose (prescrita) nos tecidos-alvo minimizando a dose 
nos tecidos sãos adjacentes. São determinados os parâmetros de tratamento 
incluindo energia, duração da exposição, número de feixes de radiação, geometria, 
entre outros.   

5. Simulação Virtual: simulação do tratamento, previamente à sua implementação. É 
reproduzida a anatomia individual e os campos de radiação e respectiva orientação 
permitindo simular o tratamento com auxílio de um computador. Previamente à 
disseminação das modalidades de imagem tomográficas o planeamento dos 
tratamentos era realizado a partir de imagens bi-dimensionais (2-D) o que colocava 
limites ao rigor na delimitação de órgãos/estruturas e incertezas consideráveis na 
distribuição da dose de radiação nos tecidos e órgãos. A utilização de imagens 
tomográficas (ex. TC e RM) aptas a proporcionar imagens volumétricas da anatomia 
constituiu um dos maiores desenvolvimentos em RT, tendo contribuído para um 
maior rigor no planeamento dos tratamentos. A tecnologia também evoluiu no 
sentido de proporcionar maior exactidão na administração da radiação. 

6. Tratamento: implementação do tratamento utilizando equipamento dedicado (ex. 
Acelerador Linear, Gama-Knife, Cyberknife, Unidade de Braquiterapia) 

7. Avaliação (follow up): avaliação da eficácia terapêutica utilizando meios de 
diagnostico (ex. análises, imagens) 

 
Os processos de RT envolvem complexidade, aprofundados conhecimentos de diversas 
áreas e exigem por isso actuação em equipas multidisciplinares que integrem todos os 
intervenientes chave em cada fase (oncologistas, radioterapeutas, radiologistas, 
nuclearistas, técnicos de saúde, biológicos, físicos/engenheiros biomédicos).  
Alguns aspectos críticos, e desafios colocados na gestão da doença oncológica, que 
determinam a eficácia dos tratamentos de RT incluem: 
 

• Acuidade no diagnóstico (confirmado em equipas multidisciplinares de profissionais) 
• Rapidez na intervenção após a selecção da RT como opção terapêutica 
• Exactidão na delimitação do volume-alvo a tratar e órgãos em risco  
• Rigor, robustez e rapidez no planeamento do tratamento 
• Exactidão e reprodutibilidade no tratamento 
• Avaliação da eficácia utilizando métodos optimizados 

 
Para superar estes desafios muito tem contribuído os desenvolvimentos tecnológicos na 
área observados nos últimos 20 anos. Estes contribuíram para uma melhoria do tratamento 
dos doentes com cancro com forte impacto na morbilidade e mortalidade. Em seguida 
analisam-se alguns dos desenvolvimentos tecnológicos mais importantes em RT e 
perspectivas futuras. 
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IV.2.2 RADIOTERAPIA: DESENVOLVIMENTOS TECNOLÓGICOS EM RT (EXTERNA) 
 
A radioterapia passou a ser utilizada como uma ferramenta de aplicação clínica pouco 
tempo após a descoberta dos raios-X em1895, o que se mantém até aos dias de hoje como 
procedimento mais frequente. 
Outras formas de produzir radiação surgiram com a descoberta da radioactividade e dos 
elementos com propriedades radioactivas (emitem radiação do núcleo) como o Rádio 
(226Ra), o Césio (137Cs) e Cobalto (60Co), utilizados clinicamente durante o início do século 
XX. Nos anos 50 a introdução de aceleradores lineares, ou LINACS de LINear Acelerator e 
das “Bombas de Cobalto (designados também equipamentos de teleterapia ou 
megavoltagem) para produzir radiação, revolucionou a RT.  O LINAC é um equipamento 
versátil que permite produzir fotões de raios-X de alta energia - a radiação mais utilizada em 
RT - e também  electrões, outra forma de radiação utilizada  no tratamento de lesões 
superficiais. 
A tecnologia dos LINACS sofreu extraordinários desenvolvimentos nomeadamente a 
capacidade de produzir fotões (e electrões) com, múltiplas energias, a implementação de 
colimadores multilâminas, que permitem um melhor controlo da precisão e geometria do 
feixe de radiação facilitando a sua conformação à forma do tumor, e o desenvolvimento de 
técnicas de dosimetria que permitem determinar com rigor a dose administrada.  
Actualmente, os LINACS são a tecnologia fundamental utilizada na maioria dos tratamentos 
de RT. Apresentam-se, resumidamente, alguns desenvolvimentos marcantes nas técnicas 
de RT com exemplos do impacto clínico. 
 
Radioterapia com Intensidade Modulada (IMRT Intensity-Modulated Radiation Therapy)  
 
A IMRT é uma técnica avançada de RT de elevada precisão fundamentada na irradiação do 
tumor utilizando múltiplos feixes de radiação que permitem conformar com exactidão a dose 
no volume 3-D do tumor. O processo envolve a utilização de múltiplos feixes de radiação 
com intensidade (modulada) e orientação variáveis que proporcionam um efeito cumulativo 
de dose mais conformada ao tumor. 
A principal vantagem da técnica de IMRT (face às técnicas convencionais) consiste na sua 
capacidade de administrar valores de dose de radiação superiores, e com maior 
uniformidade, no volume do tumor, com uma redução da dose nos tecidos são envolventes. 
Contudo, este elevado nível de conformação e rigor na administração da radiação introduz 
novos desafios nomeadamente a necessidade de exactidão acrescida no posicionamento, 
controlo do movimento dos órgãos e reprodutibilidade do tratamento.  
 
O tipo de LINAC utilizado para implementar a técnica de IMRT é complexo bem como o 
software utilizado no planeamento do tratamento e na optimização da direcção e intensidade 
dos feixes de radiação individuais. O aumento do número de variáveis consideradas resulta 
num aumento exponencial do tempo de planeamento bem como a dificuldade em reproduzir 
os tratamentos pelo que o planeamento deste tratamento é consideravelmente mais 
demorado, resultando numa redução do numero de doentes tratados, comparativamente 
com outras técnicas.  
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Tabela 12. Estimativa da redução no tempo de planeamento desde 2002 para tratamentos 
de RT de cabeça e pescoço (adaptado de Meyer, 2007).  
 

Tarefa  Tempo para realização Causa da redução 

Delimitação de tumores e 
órgãos 2h/ por caso Superioridade na 

qualidade das imagens 

Planeamento Redução de 4h para 4h 
Melhores algoritmos e 
técnicas de 
planeamento 

Controlo de Qualidade Redução de 2h para 1h Experiência e melhor 
equipamento  

Tempo de tratamento 
120 segmentos/40 min 
para 50 segmentos em 
10 min 

Melhores algoritmos e 
técnicas de 
planeamento  

 
A IMRT tem sido utilizada no tratamento de patologias oncológicas da cabeça e pescoço, 
próstata, entre outros, com aumento da dose no tumor, redução da dose nos tecidos sãos 
envolventes e impacto no aumento das taxa de controlo tumoral e na redução das 
toxixcidade. Desde a introdução da técnica nos anos 80,´s o número de tratamentos 
realizados bem como as aplicações clínicas, têm aumentando representando actualmente 
uma modalidade preferencial para radioterapia. Os procedimentos de controlo de qualidade 
do equipamento e do tratamento são particularmente críticos nesta técnica. 
 
Radioterapia Guiada por Imagem (IGRT Image-Guided Radiation Therapy)  
 
A IGRT utiliza um acelerador que incorpora tecnologia de imagem (ex. TC) permitindo 
visualização do alvo durante o tratamento. O objectivo da IGRT é melhorar o rigor do 
posicionamento, reduzir a margem considerada tornando o tratamento de RT mais seguro. A 
informação recolhida com equipamento de imagem (3D) em tempo real (o tempo constitui a 
4ª dimensão) permite analisar a dose administrada diariamente e eventualmente efectuar 
modificações abrindo os horizontes à radioterapia adaptativa. 
Na optimização dos protocolos de tratamento com IGRT é importante considerar a 
minimização da dose envolvida na produção de imagens diárias de TC nos tecidos não-alvo, 
por constituir uma fonte de radiação adicional. 
 
Radioterapia Estereotáxica 
 
A RT estereotáxica (também designada Radiocirurgia quando em fracção única) é uma 
técnica de RT que administra elevadas doses de radiação no tumor de forma muito 
localizada apresentando-se mais rigorosa do que outros métodos de RT. Tem sido aplicada 
no tratamento de lesões malignas (ex. tumores) ou benignas (ex. malformação vascular 
arterial) localizadas, onde não é recomendável a cirurgia (ex. sistema nervoso central). Os 
resultados clínicos observados têm sido promissores. Actualmente existem três fabricantes 
que disponibilizam tecnologias para radiocirurgia. 
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IV.2.3 RADIOTERAPIA COM HADRÕES 
 
Após um século de RT fundamentada na utilização (maioritariamente) de fotões de raios-X a 
RT pode estar perto mais uma mudança tecnológica, que transformará os centros de 
tratamento em verdadeiras infra-estruturas  científicas com uma complexidade insuspeita 
quando a RT deu os primeiros passos. 
Esta evolução prende-se com os desenvolvimentos no conhecimento sobre as vantagens de 
utilização de um novo tipo de radiação – os hadrões – para o tratamento do cancro. 
 
Os hadrões são partículas subatómicas (com maior massa que os electrões), investigadas 
tradicionalmente no âmbito da física nuclear e de partículas e propostas pela primeira vez 
por Robert Wilson em Harvard (1946) para o tratamento do cancro (ex. protões, neutrões, 
iões de carbono, piões).  A sua utilização foi investigada tendo sido utilizadas clinicamente 
há 10 anos (James W, 2008) 
A vantagem principal de utilização de hadrões em radioterapia prende-se com os 
fundamentos físicos que explicam a forma como estas partículas depositam energia nos 
tecidos. 
 
Enquanto a radiação utilizada tradicionalmente em radioterapia (fotões) vai depositando a 
dose e afectando todos os tecidos sãos localizados no trajecto do feixe, anteriormente e 
posteriormente aos tecidos-alvo, os hadrões depositam a sua energia, maioritariamente, na 
localização de interesse com redução dos danos causados nos tecidos envolventes 
(denominado processo de deposição de energia caracterizado pelo “pico de Bragg”). 
Variando a energia das partículas é possível variar a profundidade a que ocorre a deposição 
de energia. 
Teoricamente a utilização deste tipo de partículas permite uma conformação e confinamento 
da dose mais eficaz  do que o proporcionado pelos LINACS utilizando a técnica de IMRT. 
Assim, as vantagens desta nova forma de RT face às actuais que tem sido salientadas são: 

 
• superioridade na deposição de energia no tumor   
• menos deposição de radiação nos tecidos sãos envolventes 
• melhor controlo tumoral com menos efeitos secundários 

 
Os protões e os iões de carbono são actualmente os tipos de hadrões mais utilizados a nível 
mundial tendo sido já tratados mais de 50 mil pacientes em todo o mundo.  
Aplicações clinicas da terapia com hadrões já implementadas incluem o tratamento de 
tumores do esófago, região da cabeça e pescoço,  olhos,  coluna, próstata estando sob 
investigação a sua aplicação no tratamento de tumores do pulmão, cérebro e pediátricos. A 
Alemanha considera elegíveis para tratamento com terapia por hadrões cerca de 9000 por 
ano, investigando novas aplicações (Schardt, 2009). 
Diversos estudos clínicos sugerem resultados promissores (Sugahara, 2005). Contudo, é 
fundamental a recolha de mais evidência sobre valores optimizados de dose de radiação a 
administrar, fraccionamento, investigar os efeitos secundários e identificar formas de 
articular esta modalidade com as restantes opções terapêuticas (cirurgia, quimioterapia). 
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Evolução do número total de centros de radioterapia com hadrões  no mundo 
(1954 e 2007)
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Figura 23. a) Evolução do número de centros de terapia com hadrões, no mundo b) número 
de pacientes tratados com terapia com hadrões (Fonte: Particle Training Network for 
European Radiotherapy https://espace.cern.ch/partnersite/default.aspx, consultado em 
24.06.09).  
 
A maior limitação na implementação da RT com hadrões é o elevadíssimo investimento 
necessário para a construção da infra-estrutura e tecnologia necessária – trata-se de um 
acelerador linear significativamente mais complexo e maior do que os utilizados actualmente 
em RT com fotões/electrões com semelhanças às infra-estruturas utilizadas actualmente 
para investigação (ex. Large Hardon Colider no CERN/Suiça, FERMILAB em Chicago ou o 
European Synchrotron Radiation Facility em GRENOBLE). A utilização da infra-estrutura 
requer também equipas muito especializadas em tecnologia, aplicações clínicas e protecção 
e segurança radiológica. 
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Apesar da condicionante financeira, o número de instalações para terapia com hadrões tem 
aumentado consideravelmente nos últimos 10 anos com os Estados Unidos, Alemanha e 
Japão a liderarem o investimento em novas infra-estruturas para realização de terapia com 
hadrões, e a aposta nesta nova abordagem para combate ao cancro. A Figura 23 ilustra a 
evolução do número de centros e de doentes tratados em alguns países do mundo.  
Para ilustrar a dimensão e complexidade de uma infra-estrutura para terapia com hadrões, a 
Figura 24 ilustra a unidade para terapia recentemente instalada (2007) na Clínica 
Universitária da Universidade de Heidelberg, na Alemanha.  

 

 
Figura 24. a) Modelo da infra-estrutura (acelerador) para terapia com hadrões instalada no 
Radiological University Clinics Heidelberg, Alemanha. Investimento 70M€. Capacidade de 
tratamento (1000 pacientes/ano)  Stern ; b) ilustração da gantry to equipamento c) 
Ilustração da fase de construção (Maio de 2004) (Schardt, 2009).  
 
Riscos em Radioterapia 
 
A radioterapia é um procedimento que tem potencial para tratar o cancro mas também para 
promover o seu desenvolvimento (como um efeito secundário) quando a radiação é 
administrada de forma incorrecta ou acidental. Trata-se, portanto, de uma modalidade que 
envolve elevados riscos e requer rigoroso controlo da qualidade dos procedimentos e 
tecnologia para assegurar a protecção do paciente e profissionais envolvidos. Com o 
objectivo de promover a qualidade dos tratamentos de RT e práticas seguras, tem sido 
desenvolvida uma significativa quantidade de literatura sobre o tema (normas, 

1 Gantry 
• 600 Ton 
• 13 m diametro 
• 25 m comprimento 

2 Estações de tratamento 
Investimento: 70 M€ 
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regulamentos, protocolos e recomendações) dirigida aos diversos grupos de profissionais 
envolvidos (médicos e não-médicos) (Röttinger E., 2003), (EORTC, 2008), (SFRO, 2007), 
(OM, 208). 
O número de acidentes em RT ainda é elevado, com mais de 3700 acidentes graves 
reportados em todo o mundo nos últimos 35 anos, com consequências dramáticas incluindo 
a morte. A considerar que nem todos os acidentes e ocorrências serão reportados o que 
dificulta a caracterização dos números reais de acidentes e incidentes. A tabela 13 ilustra 
um resumo sobre os acidentes mais graves em RT, reportados. 
 
Tabela 13. Sumário dos principais acidentes com radiação em Radioterapia (adaptado de 
ICRP, 2001).  
 

País Ano Afectados 
(mortes) Causa do acidente 

EUA 1974-76 426 

- erro na calibração de unidade de 60Co 
- ausência de verificação independente 
- equipamento há mais de 2 anos sem 
dosimetria (controlo de qualidade) 

Canada/ 
EUA 1985-87 3 (mortes) - Adaptação de software sem consideração 

adequada dos riscos 

Alemanha 1986-76 86 
- erro na calibração de unidade de 60Co 
- ausência de verificação independente 

UK 1988 207 
- erro na calibração de unidade de 60Co 
(25% sobredosagem) 

UK 1988-89 22 
- Erro identificação 137Cs (10-20% 
sobredosagem) 
- ausência de verificação independente 

Espanha 1990 27 (15 mortes) 
- manutenção deficiente 
- procedimentos transferência fabricante/local 
não respeitados 

UK 1982-91 1045 
(492 recorrência local) 

- erro de calculo no Sistema de Planeamento 
- 5 a 30% subdosagem 

USA 1992 1 (morte) 

- fonte de braquiterapia deixada dentro do 
paciente 
- avisos de inconsistência ignorados 
- ausência de monitorização 

Costa Rica 1996 114 (17 mortes) 

- ausente calibração 
- sobredosagem (60%) 
- recomendações de auditoria externa 
ignoradas 

UK 2006 1 (morte) - sobredosagem (65%) 
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Exemplos de procedimentos fundamentais para prevenir os acidentes em radioterapia 
incluem:  
 

• implementação de programas de garantia de qualidade em RT que assegurem a 
clara definição dos procedimentos e práticas a adoptar em todas as fases do 
processo de planeamento e tratamento 

• cumprimento, sem excepções, dos procedimentos periódicos de monitorização, 
identificação e controlo do risco (ex. manutenção, dosimetria, verificação de não 
conformidades) 

• verificação, com redundância, dos procedimentos relacionados com o planeamento e 
tratamentos 

• auditoria independente 
• constituição de equipas multidisciplinares que integrem todos os perfis de 

profissionais relevantes (ex. clínicos, técnicos, físicos/cientistas/engenheiros, 
responsável pela protecção radiológica) 

• constituição de equipas dimensionadas ao volume de trabalho 
• formação periódica com mecanismos de aferição de conhecimentos e práticas de 

segurança 
• promoção de mecanismos de feedback e análise das práticas (reuniões de grupo, 

questionários) 
 

Reportar a ocorrência de acidentes é fundamental para prevenir a sua repetição e 
implementar acções correctivas existindo em diversos países mecanismos previstos na lei e 
bem estabelecidos para o fazer (MHRA, 2007). 

Diversos países têm desenvolvido iniciativas no sentido de promover a divulgação dos 
acidentes de forma anónima. 

A promoção e apoio na implementação de boas práticas na utilização da radiação em 
medicina, e em RT em particular, tem sido um aspecto considerado por diversas 
organizações como a IAEA, UNSCEAR e WHO, tendo esta implementado recentemente 
uma iniciativa destinada a financiar projectos locais ($10 000 a $25 000 por projecto) de 
investigação aplicada centrados na melhoria consistente da protecção e segurança do 
paciente em radioterapia (www.who.int/patientsafety/en). Projectos que proponham a 
identificação de novas soluções para melhorar a relação custo-efectividade em RT ou a 
avaliação de soluções já implementadas, apresentarão potencial acrescido para 
financiamento.  

 
IV.2.3.1 Terapia Oncológica com Radiação em Portugal 
 
Portugal apresenta longas listas de esperas para o tratamento das doenças oncológicas 
como foi reconhecido recentemente pelo Observatório Português dos Sistemas de Saúde no 
relatório da Primavera 2009 (OPSS, 2009). Esta situação, em nada potencía (clínica e 
economicamente) as vantagens de um diagnóstico precoce desta patologia, facilitado por 
tecnologias avançadas de imagem como a TC, RM, PET, PET-CT, actualmente disponíveis 
e utilizadas, em Portugal.  
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O cancro é uma doença caracterizada por “progressão” e “invasão” sendo os atrasos na 
terapêutica (seja cirúrgica, farmacológica ou radiativa) comprometedores da sua eficácia e 
eficiência. Importa salientar que, para além das consequências na mortalidade e morbilidade 
da população afectada pelo cancro, o seu diagnóstico precoce, sem subsequente 
implementação da terapêutica mais adequada, com celeridade e em tempo útil, constitui um 
investimento inútil em recursos - directos (humanos e tecnológicos) e indirectos (inovação e 
desenvolvimento).  

Considerando a temática da radioterapia, em particular, a necessidade de sistematizar e 
actualizar a informação foi reconhecida pelas autoridades e insere-se num dos objectivos do 
Plano Nacional de Saúde 2004-2010. Neste âmbito, o Coordenador Nacional para as 
Doenças Oncológicas (Alto Comissariado da Saúde) promoveu iniciativas para a recolha, 
através de um inquérito dirigido aos hospitais de informação que permita caracterizar a 
capacidade instalada, a nível nacional, em oncologia médica com caracterização global dos 
serviços/unidades de oncologia, incluindo as tecnologias disponíveis para radioterapia e o 
registo oncológico nacional, considerando as alterações dos últimos dois anos. A recolha 
dos dados foi concluída e os resultados foram divulgados recentemente no (ACS, 2008).  

O relatório do estudo revela as seguintes constatações e conclusões: 

“A Europa iniciou nos anos 90 um plano de luta contra o cancro, definido numerosos 
programas de investigação, prevenção e assistência, alertando para a necessidade de cada 
país, analisar as suas carências nos diversos níveis oncológicos por forma a encontrar as 
soluções mais adequadas concebidas segundo os consagrados internacionalmente. 

Portugal não acompanhou este passo. Falta uma estratégia de equipamento e formação de 
recursos humanos a nível nacional. Não se formaram profissionais em número suficiente 
nem se abriram nos últimos anos novos centros de radioterapia nos hospitais estatais. O 
equipamento existente na maioria dos serviços está envelhecido e é insuficiente para tratar 
em tempo útil os doentes oncológicos que precisam de tratamento. Delinear uma estratégia 
de desenvolvimento da RT em Portugal é um imperativo nacional e a razão deste 
documento. Pretende-se: 

• Assegurar aos doentes oncológicos um acesso adequado e equitativo, comparável 
aos países desenvolvidos da UE.  

• Assegurar uma prescrição terapêutica baseada na evidência e cumprimento de 
tempos de espera adequados  

• Assegurar a formação dos recursos humanos necessários ao bom exercício da 
profissão 

• Assegurar definitivamente uma política de investimento adequado de forma a equipar 
os serviços de radioterapia, cumprindo os rácios europeus de 6 aceleradores por 
milhão de habitantes” 

Coordenação Nacional para as Doenças 
Oncológicas  

Alto Comissariado para a Saúde, 2008 
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Nos gráficos da Figura 25 é apresentado um resumo de alguns dados estatísticos 
disponibilizadas no estudo nomeadamente: o numero de aceleradores lineares instalados 
por localidade, detalhes sobre a distribuição nos sectores público e privado e recursos 
humanos disponíveis e necessários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)        b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)        d) 

Figura 25 – a) Número de aceleradores lineares (LINACS) instalados em Portugal, b) 
detalhe dos números apresentados no gráfico, c) Equipamento de radioterapia em Portugal 
nos sectores público e privado d) Recursos Humanos em Radioterapia em Portugal 
(existentes e necessidades) (ACS, 2008).  

Aceleradores Lineares (LINACs) em Portugal 
Local 

instalados* necessários a substituir 
Braga 0 4 0 
Guimarães 0 3 0 
Porto 12** 11 6 
Gaia/Matosinhos 0 2 0 
Vila Real 1 2 0 
Aveiro 0 2 0 
Coimbra 5 7 1 
Covilhã 0 2 0 
Lisboa 18** 20 8 
Setúbal/Barreiro 2 2 0 
Évora 0 3 *** 0 
Faro 1 2 0 
Funchal 0 2 *** 0 
Ponta delgada 0 2 0 
* inclui categorias I, II e III 
** 2 unidades inactivas 
*** 2 unidades previstas 
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A análise dos resultados permite concluir os seguintes aspectos, relativamente a Portugal: 

• assimetria na acessibilidade à tecnologia com concentração nos grandes centros 
urbanos 

• inexistência de tecnologia para RT nas regiões autónomas 

• obsolescência da maioria dos equipamentos de RT instalados em Portugal (com um 
número considerável de unidades com mais de 10 anos e  tecnologia já não 
recomendada internacionalmente para utilização clínica). 

• capacidade considerável do sector privado na disponibilidade das tecnologias mais 
actualizadas 

• insuficiência de profissionais em RT, nos diversos perfis (clínico, 
científico/tecnológico e técnico), e necessidade de requalificação dos profissionais 
em exercício; neste ponto é essencial clarificar se os profissionais contemplados 
desempenham actividades em mais de uma organização e em caso afirmativo 
perceber como isto altera o cenário apresentado. 

 

Relativamente à escassez de recursos humanos em particular, acresce dizer que é 
fundamental a cooperação entre a tutela, os prestadores de saúde e as instituições 
académicas no sentido de colmatar as lacunas existentes. A cooperação entre as partes é 
essencial para, clarificando o racional que fundamenta as necessidades de recursos 
indicadas, planear a formação e qualificação dos recursos necessários (ao nível graduado e 
pós-graduado) assegurando adequabilidade entre a oferta e a procura e colaborando na 
preparação de planos de estudo actualizados que contemplem os aspectos relacionados 
com a inovação tecnológica. 

Na perspectiva de comparar a situação nacional com o panorama internacional foram 
analisadas as estatísticas disponibilizadas pela OCDE sobre capacidades instaladas em RT 
nos países-membro. 

Surpreendentemente, constatou-se que estas não ilustram o panorama divulgado no estudo 
nacional e comentado acima (ACS, 2008) nem sugerem a gravidade da situação reportada. 
Os dados disponibilizados pela OCDE (à data deste estudo) indicam uma evolução na 
tecnologia disponível para radioterapia em Portugal (2,9 equipamentos de por milhão de 
habitantes em 1997, para 3,3 (em 2003) e 6,2(!) em 2006 (OCDE, 2008) e saliente-se que 
estes dados mais recentes (referentes a 2006) se situam próximo da média europeia UE15 
(6,9) e da média da OCDE (6,6).   

Uma análise mais cuidada da metodologia utilizada na recolha dos dados revela que os 
números divulgados pela OCDE resultam de um inquérito realizado pela UE aos paises-
membro destinado à obtenção de dados agregados relativos a todos os tipo de equipamento 
disponível em todas as instituições que prestam cuidados de saúde (públicos e privados) e 
pretenderam contemplar o sector hospitalar e ambulatório. Assim, os dados referentes a 
Portugal (disponibilizados pela DGS) referem-se ao total de equipamentos para tratamento 
por radioterapia e incluem Aceleradores Lineares, Unidades de Cobalto-60 e Unidades para 
Braquiterapia, contemplando efectivamente toda a tecnologia existente em Portugal, 



 113

CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EM SAÚDE, EM PORTUGAL 
ANA PASCOAL, SARA CARRASQUEIRO, FILIPA VALE, ANA SILVA, PEDRO ENCARNAÇÃO e CECÍLIA CALADO 

presumivelmente em parte obsoleta ou com significativas limitações de desempenho, e que 
não permite por isso a caracterização fiel da situação a partir destes dados. 

Também, se constata que o estudo do ACS não faz qualquer referência aos dados 
publicados pela OCDE ou às estatísticas disponibilizadas pela DGS, através do seu site 
(CESonline - Carta de Equipamentos de Saúde). 

Assim, considera-se fundamental 

• a implementação de acções para assegurar a actualização regular dos dados 
disponibilizados publicamente pelos diversos organismos a nível internacional e 
nacional por forma a assegurar um panorama consistente e um claro entendimento 
das partes interessadas, incluindo profissionais e público, sobre o panorama da RT, 
em Portugal; 

• a efectiva cooperação entre as diversas organizações relevantes a nível nacional 
(reguladores financiadores, prestadores de cuidados de saúde, público) e 
internacional no planeamento e realização de estudos de natureza tecnológica, 
independentes, sistemáticos e periódicos que permitam acompanhar a disseminação 
da tecnologia em Portugal e a sua utilização, e planear atempadamente, as acções e 
estratégias de desenvolvimento necessárias. 

 
O aumento considerável na disponibilidade de tecnologia para radioterapia em Portugal foi 
significativamente impulsionado pela 
 

• criação de novas unidades de saúde privadas que implementaram tecnologia para 
radioterapia com elevado nível de actualização. Por forma a potenciar a utilização 
da tecnologia algumas destas unidades prestaram apoio ao SNS, no âmbito de 
acordos estabelecidos, que proporcionaram o tratamento de RT a doentes do SNS 
com tecnologias actualizadas. 

 
• renovação e ampliação do parque de equipamentos para RT das unidades do SNS 

e seu reforço com novas instalações, estando já prevista ou em fase de instalação 
unidades para radioterapia em áreas onde o acesso à tecnologia era insuficiente ou 
inexistente (Alentejo e regiões autónomas Açores e Madeira) com graves 
consequências na saúde e qualidade de vida dos pacientes e forte impacto social. 

 
Ainda assim o estudo aponta para insuficiência de meios tecnológicos face às 
necessidades, tendo sido identificadas no relatório as seguintes necessidades: 
 

• substituição imediata de 15 equipamentos de categoria II e III (tecnologia com idade 
> 10 anos) 

• instalação de novas unidades até à assegurar a 64 unidades de radioterapia externa 
a nível nacional em aproximação à realidade nacional dos requisitos estabelecidos 
pela UE (6 aceleradores lineares por milhão de habitantes) 

• desenvolvimento e implementação de uma estratégia de formação e qualificação que 
assegure a duplicação do número de profissionais, com os perfis necessários à 
prática da RT 
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Face à actual situação, tendo em conta as orientações estratégicas, e a confirmar-se a 
disponibilidade financeira necessária, concluiu-se que a capacidade tecnológica instalada 
em RT em Portugal deverá aumentar, prevendo-se um aumento considerável no acesso a 
esta alternativa terapêutica e um crescimento no número de tratamentos a realizar nos 
próximos anos. 
A tecnologia a instalar consiste essencialmente em aceleradores lineares (LINACS) não 
sendo feita qualquer referência no documento estratégico (ACS, 2008) à instalação de 
outras infra-estruturas mais complexas para radioterapia com outras formas de radiação 
(hadrões), pelo que se assume que estas não estarão previstas. 
 

 
Quadro 14. Tecnologias para Terapia Oncológica com Radiação (quadro resumo).  
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Quadro 15. Tecnologias para Terapia Oncológica com Radiação (quadro resumo - 

continuação).  
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IV.3 – NANOTECNOLOGIAS 

IV.3.1 NANOTECNOLOGIAS E NANOMEDICINA 

Na sequência das conclusões salientadas na Parte I, a população mundial, sobretudo nos 
países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, viverá mais anos. Esta população mais 
idosa exigirá um sistema de saúde melhorado, mais eficiente e financeiramente acessível. 

A nanotecnologia, mais especificamente a nanomedicina, apresenta-se como uma 
ferramenta que tem por objectivo ir de encontro às expectativas destes utentes, e 
proporcionar soluções, sobretudo em problemas clínicos e patologias em que, actualmente, 
as abordagens da medicina para o diagnóstico e terapia são insuficientes ou inexistentes. 

A nanotecnologia é uma área tecnológica muito vasta que engloba, entre outras, a 
nanomedicina.  O termo nanotecnologia deriva do prefixo grego “nano” que quer dizer anão. 
A nanotecnologia abrange a produção e aplicação de sistemas físicos, químicos ou 
biológicos à escala nanométrica, bem como a integração destas estruturas em sistemas de 
maiores dimensões (Bushan 2004).  

Tecnicamente, o termo “nanotecnologia” aplica-se aos dispositivos tecnológicos em que pelo 
menos uma das dimensões se situa na gama entre 0,1 e 100 nanómetros9. Acima deste 
valor encontramo-nos na escala dos micrómetros e as tecnologias designam-se por 
microtecnologias. Na figura 26 é apresentada uma escala de tamanhos com exemplos de 
estruturas e o tamanho respectivo, para efeitos de percepção das dimensões das estruturas 
que serão referidas nas secções seguintes. 

A nanotecnologia começou já a revolucionar o nosso modo de vida, incorporando no nosso 
dia-a-dia produtos que há alguns anos atrás estavam ainda no domínio da ficção científica e 
promete ter um papel cada vez mais preponderante no desenvolvimento tecnológico em 
todas as áreas. 

A nanomedicina não é mais que a aplicação da nanotecnologia à área da saúde, 
explorando as novas ou melhoradas propriedades físicas, químicas e biológicas dos 
materiais, à escala nanométrica. O potencial da nanomedicina está relacionado com a 
possibilidade de uma melhor prevenção, detecção, tratamento e monitorização de doenças, 
reduzindo assim a incidência das doenças e os custos envolvidos nos tratamentos 
associados. 

O principal esforço de investigação e desenvolvimento na área da nanomedicina 
actualmente incide sobretudo na prevenção, diagnóstico, tratamento e monitorização das 
doenças com maior impacto social e onde, consequentemente, a nanomedicina terá maior 
impacto. Como foi referido na secção 1.2, estas incluem as doenças cardiovasculares 
(constituem a maior causa de morte na Europa) e o cancro (segunda causa de morte na 
Europa), mas também as patologias músculo-esqueléticas e inflamatórias (sendo as 
maiores causas de dor intensa prolongada e deficiência, afectam milhões de pessoas em 
todo o mundo), doenças neurodegenerativas (doenças de Alzheimer e Parkinson, por 
exemplo) e psiquiátricas, diabetes (48 milhões de diabéticos, só na Europa) e infecções 
(HIV, tuberculose e malária, por exemplo) [European Technology Platform - Strategic 
Research Agenda for Nanomedicine 2006]. 

 
                                                 
9 Um “nano-metro” é um milhão de vezes inferior ao “milí-metro” 
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Figura 26. Comparação de dimensões de várias estruturas biológicas e tecnológicas nas escalas macro-, micro- e nano 
- métricas (fontes: “Nanotechnology for Dummies”, http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page).  
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Existem essencialmente três áreas de desenvolvimento nanotecnológico (European 
Technology Platform - Strategic Research Agenda for Nanomedicine 2005; European 
Technology Platform - Strategic Research Agenda for Nanomedicine 2006): ferramentas de 
diagnóstico, dispositivos para terapia com fármacos e materiais e dispositivos para medicina 
regenerativa. Todos estão em franco desenvolvimento, de onde resultaram já alguns 
produtos e se espera que, a médio prazo, resultem outros que sejam também certificados 
para comercialização. 

As vantagens da nanomedicina são várias. O uso de métodos nanotecnológicos na 
medicina possibilita a miniaturização de muitos dispositivos já existentes, por exemplo, 
material cirúrgico ou dispositivos de monitorização, permitindo uma utilização mais rápida e 
menos invasiva dos mesmos e também uma diminuição drástica dos recursos (materiais, 
reagentes, energia), e consequentemente dos custos associados aos métodos de 
diagnóstico de doenças. Por outro lado, a esta escala, as estruturas produzidas podem 
interagir directamente com componentes dos tecidos dos organismos vivos, facilitando a sua 
acção terapêutica. As novas propriedades que alguns materiais apresentam à escala 
nanométrica podem também ser utilizados para desenvolver métodos de diagnóstico e 
terapias inovadoras e mais eficientes. 

Na figura 27 estão representadas, esquematicamente, diversas áreas de desenvolvimento 
nanotecnológico no campo da medicina. 

 
Figura 27. Áreas-chave de intervenção da nanomedicina (adaptado de: nanomedicine 2006-
2011, visionagain).  
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IV.3.2 ESTADO DA ARTE, APLICAÇÕES ACTUAIS E APLICAÇÕES FUTURAS DA 
NANOMEDICINA 

 
IV.3.2.1 Nanomedicina no Diagnóstico 
O diagnóstico médico por técnicas de micro ou nanotecnologia divide-se em dois grandes 
grupos: os de diagnóstico in vitro, os de diagnóstico in vivo. Os de diagnóstico in vivo 
compreendem a imagiologia e os dispositivos implantáveis. As técnicas actuais de 
diagnóstico in vitro são demoradas e laboriosas. São necessárias amostras de fluido ou 
tecido corporal e a análise laboratorial pode levar horas, dias ou semanas. A miniaturização, 
em conjunto com o funcionamento em paralelo e integração de diferentes funções num 
único dispositivo, conseguida à custa da utilização de métodos de micro e nanofabricação 
utilizados na indústria electrónica, permite desenvolver dispositivos que são mais pequenos, 
mais rápidos e mais baratos, e que apresentam medidas dos parâmetros relevantes 
bastante exactas e reprodutíveis, sem necessidade de competências especiais por parte de 
quem faz o teste. Além disso, para obter uma quantidade de informação muito superior, a 
quantidade de amostra é mais pequena, o que implica que os métodos de obtenção da 
amostra também são menos invasivos e menos traumáticos. 

As ferramentas de diagnóstico in vitro consistem essencialmente em biosensores, isolados 
ou em associação em várias centenas ou milhares. Um transdutor de sinal é utilizado para 
converter o sinal bioquímico detectado pelo biosensor num sinal quantificável. Um biosensor 
deve ter elevada especificidade, sensibilidade e robustez. Existem vários tipos de 
dispositivos que funcionam com este princípio: microarrays, dispositivos lab-on-a-chip e 
chips de células (ver Figura 28). 

 
Figura 28. Exemplo de lab-on-a-chip: chip de DNA (fonte: Nanotechnology and its 
implications for the health of the EU citizen, 2003).  

Os microarrays podem ser utilizados para sequenciação de DNA, diagnóstico de doenças 
genéticas, testes de eficiência de fármacos e testes alergológicos, por exemplo. Um sistema 
lab-on-a-chip, por outro lado, deve ser capaz de assegurar o isolamento da amostra, 
mistura, separação, detecção e análise de dados numa plataforma integrada. Os 
microarrays e dispositivos lab-on-a-chip são, por isso, efectivos candidatos para utilização 
como dispositivos para análise clínica próximo do local onde se encontra o paciente (i.e. 
“point-of-care”). 
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Os chip de células são um tipo de chip relativamente recente, no qual células vivas são 
imobilizadas nos vectores de pontos ou tubos referidos nos microarrays. Estes chips de 
células podem ser utilizados para testes com fármacos, estudos das proteínas da membrana 
celular e dos sinais eléctricos transmitidos pelos neurónios. 

Outra área em que a investigação e desenvolvimento são significativos é a do diagnóstico in 
vivo por métodos imagiológicos. Inicialmente, as técnicas imagiológicas para diagnóstico 
podiam apenas detectar alterações na aparência dos tecidos quando os sintomas das 
doenças se encontravam numa fase relativamente avançada.  

Mais tarde, foram desenvolvidas técnicas de imagiologia in vivo como a ressonância 
magnética nuclear, a espectroscopia, a ecografia ou a radiografia, que permitiam detectar 
patologias numa fase mais precoce; a maior parte destes métodos depende da utilização de 
agentes de contraste ou de direccionamento, que são introduzidos no organismo para 
marcar o local afectado, que de outra forma não seria identificado.  

Actualmente, através da aplicação da nanotecnologia, quer os agentes de contraste quer as 
tecnologias para imagiologia estão sofrer importantes melhoramentos. As principais 
vantagens da nano-imagiologia são a detecção precoce da doença, a monitorização dos 
vários estádios da doença, a possibilidade de individualização do tratamento para cada 
paciente e a apreciação, em tempo real, da eficiência terapêutica e cirúrgica.  

A contribuição da nanotecnologia na área da imagiologia tem a ver sobretudo com o 
desenvolvimento de novas partículas e agentes de contraste. Entre estes encontram-se, por 
exemplo, os quantum dots, nanopartículas de sílica corada, a encapsulação dos agentes de 
contraste em nanopartículas poliméricas. A figura 29 apresenta um exemplo de uma 
nanocápsula desenvolvida para encapsulamento de agentes de contraste. 

A imagiologia molecular dirigida, em que as partículas são funcionalizadas com uma 
molécula que tem afinidade com as células com patologia, é importante para diagnóstico, 
nomeadamente, para a identificação do local de inflamação, a visualização de estruturas 
vasculares e a visualização da anatomia. 

 
Figura 29. Agente de contraste solúvel em água em desenvolvimento, para encapsulamento 
de dois átomos de Gadolínio (roxo) e um de Escândio (verde) ligados a um átomo central de 
Azoto (azul), para ressonância magnética nuclear. A cauda da molécula (cinzento e 
vermelho) torna a cápsula solúvel em água. As moléculas de água (vermelho e amarelo) 
rodeiam a molécula (fonte: nanotechnology and its implications for the health of the EU 
citizen, 2003).  

O segundo tipo de dispositivos para diagnóstico in vivo são os dispositivos implantáveis. 
Neste grupo estão compreendidos os dispositivos que permitem monitorizar e optimizar a 
evolução de um determinado tratamento. Existem essencialmente quatro tipos de 
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dispositivos: os destinados a cirurgia minimamente invasiva, os dispositivos de assistência 
cardíaca, os fármacos “personalizados” e os dispositivos para terapia e gestão da dor. O 
objectivo do uso da nanotecnologia neste caso é o de tornar o procedimento ou dispositivo 
minimamente invasivo e aumentar a tolerância do organismo aos dispositivos. Um 
dispositivo implantável bem sucedido deve: ter uma fonte de energia autónoma, ser capaz 
de efectuar auto-diagnóstico, funcionar por controlo remoto e transmitir informação de dados 
para o exterior. Exemplos destes dispositivos são as cápsulas ingeríveis para diagnóstico 
[Lai, Wong et al. 2007], os novos equipamentos endoscópicos e laparoscópicos [El-Shazly, 
El-Sonbaty et al. 2003; Tu and Advincula 2008] e os sensores implantáveis para medição de 
metabolitos. 

 

IV.3.2.2 Nanomedicina na Terapia com fármacos 
A terapia com fármacos, também designada por terapia de entrega ou libertação controlada 
de fármacos, descreve um processo pelo qual um agente terapêutico é administrado ao 
organismo de uma forma controlada, para que apenas a quantidade adequada dessa 
substância chegue ao tecido ou célula-alvo.  

Os novos sistemas de terapia com fármacos combinam as áreas de polímeros, fármacos, 
química e biologia molecular. O objectivo é controlar melhor a farmacocinética e a 
farmacodinâmica e reduzir a toxicidade não-específica e a imunogenicidade. Os sistemas de 
entrega controlada de fármacos em desenvolvimento pretendem também minimizar a 
degradação e perda de fármaco enquanto circula no organismo, prevenindo assim os efeitos 
secundários do mesmo e aumentando a sua disponibilidade no tecido doente. Os 
transportadores de agentes terapêuticos incluem as micro- e nanopartículas, micro- e 
nanocápsulas, lipossomas e micelas. Estes transportadores podem ser construídos de tal 
forma que se degradem lentamente, reajam a estímulos e actuem num local específico. 

Outra abordagem para a entrega de agentes terapêuticos é a utilização de nano-dispositivos 
implantáveis. Este tipo de dispositivos baseia-se nos sistemas micro- e nanofluídicos. Estes 
consistem de dispositivos electromecânicos (condutas, válvulas e bombas), fabricados de 
forma semelhante aos componente do lab-on-a-chip, que permitem manipular quantidades 
de fluido da ordem dos nanolitros e incluem nano-agulhas com regimes de injecção 
programáveis ou bombas de injecção miniaturadas, acopladas a um nanosensor e um 
reservatório do agente terapêutico desejado. O desenvolvimento bem sucedido destes 
dispositivos levará a um aumento de conforto para o paciente e a uma maior eficiência do 
tratamento, diminuindo também a incidência de efeitos secundários. 

 

IV.3.2.3 Nanomedicina na Medicina regenerativa 
Há cerca de 50 anos, com a produção em larga escala e comercialização de novos 
materiais, sobretudo polímeros, iniciou-se a procura de materiais para uso no interior do 
corpo humano, em contacto directo com órgãos e tecidos. Inicialmente, a principal 
característica procurada nestes materiais era a de serem biologicamente inertes. No 
entanto, os resultados obtidos não eram satisfatórios porque, regra geral, quando utilizados 
induziam uma resposta inflamatória que levava à formação de uma cápsula fibrótica, o que 
impossibilitava a integração do implante e a regeneração do tecido.  

Desenvolveu-se então a segunda geração de materiais implantáveis, designados bioactivos, 
por conseguirem provocar uma reacção dos tecidos do organismo favorecendo o sucesso 
da sua integração e biocompatibilidade a longo prazo.  
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A geração actual de materiais implantáveis está a ser desenvolvida no sentido de serem 
simultaneamente bioactivos e reabsorvíveis. Desta forma os materiais actuarão no sentido 
de estimular o próprio organismo a regenerar-se. Para favorecer esta auto-regeneração, 
estes materiais são muitas vezes utilizados em conjugação com moléculas biológicas ou 
células, entrando assim na área da engenharia de tecidos. A engenharia de tecidos baseia-
se na regeneração dos tecidos “guiada” por um suporte material e envolve a inoculação de 
suportes porosos biodegradáveis com células estaminais, que se diferenciam e imitam os 
tecidos nativos. Estes dispositivos são implantados no paciente para substituir tecidos 
doentes ou danificados. Ao longo do tempo os suportes são reabsorvidos e substituídos por 
tecido nativo, incluindo vasos sanguíneos e nervos.  

Actualmente, este tipo de abordagem é utilizada para engenharia e produção de pele, 
cartilagem e osso artificiais, para implantação de células autólogas. Embora tenham ocorrido 
avanços significativos nesta área e na literatura tenham sido já reportados diversos estudos 
sobre aplicações clínicas destas terapias (Malafaya, Silva et al. 2002), (Pego, Siebum et al. 
2003), (Tuzlakoglu, Bolgen et al. 2005), (Baptista, Koziol-Montewka et al. 2006), as 
limitações regulatórias (a regulamentação actualmente existente não é adequada a este tipo 
de novas tecnologias) e económicas associadas a este tipo de terapia (custos de 
desenvolvimento e produção elevados) continuam a constituir, até ao momento, as 
principais limitações à sua aplicação generalizada. Apesar destas limitações, a 
disponibilidade clínica de terapias baseadas na engenharia de tecidos representa um 
enorme progresso no campo da medicina regenerativa.  

Alicerçando novos desenvolvimentos nos conhecimentos já adquiridos, será possível 
abordar questões ainda mais complexas como o tratamento, modificação ou prevenção de 
doenças crónicas como a diabetes, a osteo-artrite, doenças do sistema cardiovascular e do 
sistema nervoso central. O desafio final será tornar acessível, a uma grande parte da 
população, estes tipos de terapia inovadora. 

 

IV.3.3 EXEMPLOS DE PRODUTOS ACTUALMENTE DISPONÍVEIS NO MERCADO 

A comercialização de dispositivos nanotecnológicos na área da saúde é ainda muito 
limitada, embora se preveja que, a médio prazo venha a ter uma quota cada vez mais 
significativa do mercado. Ainda assim, presentemente existem cerca de 40 produtos para 
nanomedicina no mercado, em todo o mundo, dos quais resulta um lucro de 
aproximadamente 7 mil milhões de dólares (Bayer 2007). A maioria destes produtos são 
constituídos por nanopartículas para entrega localizada e controlada de fármacos; os 
restantes são sobretudo microarrays, dispositivos para diagnóstico (in vitro), e alguns 
dispositivos implantáveis (in vivo). 

As aplicações comerciais da nanotecnologia são variadas, como foi referido nas secções 4.1 
e 4.2. Uma das aplicações mais simples e de grande importância é a incorporação de 
nanopartículas ou nanofibras de materiais com propriedades anti-microbianas ou 
cicatrizantes em material para uso hospitalar. Por exemplo, uma empresa americana 
comercializa uma gama de produtos para colocação em feridas, produtos esses que contêm 
na sua composição um pó constituído por nanopartículas de um co-polímero. Este material 
interage com o fluido exudado de feridas, formando um gel que isola a ferida do exterior, 
minimizando a possibilidade de ocorrência de infecções e melhorando o processo de 
reparação dos tecidos. Este produto já se encontra disponível para venda on-line 
(aproximadamente $40.00/ caixa), um valor cerca de 10 vezes superior ao preço das bandas 
convencionais para feridas e queimaduras. 
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Um grupo chinês, sediado em Hong-Kong, comercializa também vários tipos de material 
descartável para utilização hospitalar (compressas para feridas ou queimaduras, coberturas 
descartáveis para colchões ou máscaras, por exemplo). Este material contém na sua 
constituição um granulado de nanopartículas de prata, que permite ultrapassar a resistência 
bacteriana aos antibióticos. Segundo o fabricante é de acção rápida, longa duração e actua 
numa grande variedade de bactérias, eliminando-as das feridas. 

Outras empresas (nomeadamente no Reino Unido) produzem nanopartículas para 
encapsulação de fármacos. Esta empresa comercializa três tipos de nanopartículas 
diferentes: partículas constituídas por lípossomas para encapsulação de fármacos anti-
cancro; partículas utilizadas para vacinas de DNA; e partículas constituídas de ácido poli-
siálico, utilizadas para entrega de fármacos proteicos.  

Embora com menor representatividade no mercado, existem também empresas que 
produzem micro e nanopartículas para utilização em meios de contraste em imagiologia, 
sobretudo no diagnóstico de patologias como o cancro e identificação/caracterização de 
estruturas tecidulares ou celulares em laboratório. A maioria das formulações está ainda em 
fase de investigação clínica ou pré-clínica. 

Algumas empresas como, produzem também uma série de micro e nanopartículas para 
imagiologia, contendo ferro ou gadolínio, acoplado ou não a outras moléculas como 
albumina ou poli-L-lisina.  

Existem também várias empresas que comercializam actualmente microarrays e sistemas 
lab-on-a-chip, quer para investigação laboratorial, quer para análises clínicas. Uma empresa 
americana pioneira na análise de informação genética (foi a empresa que introduziu no 
Mercado o primeiro microarray para análise de DNA), desenvolveu uma tecnologia que 
permite, por exemplo, compreender melhor o papel dos genes em algumas patologias como 
a doença de Parkinson, diabetes, malária ou cancro.  

 

 
Figura 30. Array de sensores ( fonte: Nanotechnology and its implications for the health of 
the EU citizen, 2003).  

A tecnologia de microarrays desta empresa (ver Figura 30), constitui a ferramenta standard 
desta indústria para a análise de informação genética complexa. Consiste em arrays de 
oligonucleótidos, instrumentos para processar e analisar os arrays, e software apropriado 
para gerir e extrair informação dos dados obtidos em bruto. Esta tecnologia encontra-se 
também incorporada num sistema completo de análise (figura 24), que permite efectuar 
estudos complexos, em larga escala, aumentando a produtividade e permitindo a obtenção 
de dados precisos e reprodutíveis. 
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Este sistema permite também gerir o laboratório com menos técnicos, menos tempo de 
trabalho manual e maior consistência dos resultados, o que resulta num procedimento “cost-
effective”. 

Existem também várias empresas que comercializam plataformas ou dispositivos lab-on-a-
chip. Uma empresa holandesa, desenvolveu uma plataforma que pode ser utilizada para fins 
de diagnóstico ou terapêutica. A tecnologia lab-on-a-chip permitiu criar um novo tipo de 
diagnósticos, constituído por chips de análise descartáveis, muito económicos. O chip 
permite a separação de iões e moléculas com carga em segundos. Para fins terapêuticos 
desenvolveram dispositivos portáteis ou implantáveis baseados nesta tecnologia, que estão 
a ser utilizados para libertação/entrega controlada de fármacos.  

As grandes empresas de fármacos e dispositivos farmacêuticos também investem neste 
mercado, comercializando, por exemplo, dispositivos para efectuar testes farmaco-
genómicos baseado em tecnologia de microarrays aprovado para uso clínico. estes produtos 
destina-se a ser um auxiliar para os médicos na determinação da estratégia terapêutica e da 
dosagem administrada de determinados fármacos. 

Na área dos dispositivos implantáveis existem já desenvolvimentos importantes. Uma outra 
empresa americana, desenvolveu e comercializa uma plataforma tecnológica original de 
detecção e comunicação sem fios, que é utilizada juntamente com um sensor para medição 
de pressão. O sensor (do tamanho de um clip para papel) é desenhado e fabricado 
utilizando tecnologia de sistemas micro-electromecânicos (MEMS). Os valores medidos são 
reprodutíveis e o sistema é energeticamente eficiente. Este sistema permite obter 
informação sobre a pressão sistólica e diastólica, ritmo cardíaco e output cardíaco e auxilia o 
médico a confirmar as observações efectuadas por angiografia convencional, aquando da 
colocação de stents. 

 

IV.3.4 INVESTIMENTO EM NANOTECNOLOGIA: PERSPECTIVA NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

O investimento das organizações governamentais (no panorama internacional) e das 
grandes empresas na nanotecnologia é elevado. Um estudo realizado em 2006 concluiu que 
cerca de 207 empresas estavam envolvidas em actividades relacionadas com a 
nanomedicina, 158 das quais eram PMEs ou star-ups totalmente dedicadas ao 
desenvolvimento de nanomedicinas (Wagner 2006). Os valores das vendas totais dos 
produtos de nanomedicina estimados, para 2004, foram de 6,8 mil milhões de dólares. Os 
autores do estudo previam que este mercado crescerá até aos 12 mil milhões de dólares em 
2012. Os países que mais investem nesta área são os EUA, o Japão e a Alemanha. Em 
2005 os EUA investiram mais de mil milhões de dólares (3,5 dólares per capita), o Japão 
950 milhões de dólares (7,4 dólares per capita), a Alemanha 260 milhões de dólares (3,2 
dólares per capita).  
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Figura 31. Financiamento público de actividades de investigação e desenvolvimento na área 
da nanotecnologia, em 2004 (fonte dos dados: some figures about R&D in Europe and 
Beyond).  

Comparativamente, o investimento em nanotecnologia em Portugal era consideravelmente 
mais modesto, apenas 0,5 milhões de dólares (0,05 dólares per capita) (Unit G4 
Nanosciences and Nanotechnologies European Comission, Research DG 2005). Na figura 
31 está ilustrada esta diferença de financiamento da investigação e desenvolvimento na 
área da nanotecnologia entre Portugal, os países que mais investem nesta área, e os paises 
da CE e da OCDE, para o ano de 2004. Além de ser possível observar o limitado 
financiamento público português é também possível constatar que os países da CE 
apresentavam um investimento inferior aos países que mais apostam nas novas 
tecnologias, reflectido uma incapacidade de reconhecer o potencial de aplicação e de 
promover as nanotecnologias. No entanto, graças à grande importância que é dada à 
nanotecnologia no 7º programa-quadro da Comunidade Europeia, este investimento tende a 
aumentar e alguns passos já foram dados nesse sentido como, por exemplo, o aumento do 
investimento em nanotecnologia de empresas como a Hovione ou a criação do Laboratório 
Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), localizado em Braga. Situado a cerca de 500 
metros do Campus de Gualtar da Universidade do Minho, a ser concluído em 2010/2011, 
este laboratório visa reforçar a cooperação tecnológica e científica entre Portugal e a 
Espanha nas áreas da nanotecnologia e das nanociências e, consequentemente, da 
nanomedicina. 

O aumento das parcerias entre o sector público e o sector privado nesta área no últimos 
anos fez também aumentar o capital para investigação. A informação disponível sobre o 
investimento específico em nanomedicina nos vários países é muito limitada tendo sido 
identificados apenas valores sobre o montante de investimento global em investigação, 
desenvolvimento e inovação na área das nanotecnologias (Unit G4 Nanosciences and 
Nanotechnologies European Comission, Research DG 2005). 

A pesquisa efectuada permitiu concluir que a informação sobre este tema, em Portugal, é 
praticamente inexistente e resume-se a alguns comunicados, artigos de opinião, e trabalhos 
de investigação científica realizados no contexto académico. 

Internacionalmente existem já estudos sistemáticos sobre a nanomedicina e o mercado da 
nanomedicina, por exemplo o relatório “Nanomedicine 2006-2011” ou o relatório “Micro- and 
Nanomedicine:  Technologies, Applications, Industry, and Markets Worldwide”. Não foram no 
entanto identificados, em Portugal, estudos sistemáticos sobre a temática das 
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nanotecnologias. Além disso, algumas instituições que utilização já nanotecnologias, por 
exemplo, laboratórios de análises clínicas, muitas vezes por falta de informação não sabem 
identificar com clareza que tipo de tecnologia estão a utilizar. Torna-se por isso difícil 
conhecer o seu estado de desenvolvimento, a sua utilização clínica e perspectivar o futuro 
fundamentando as previsões na situação actual. 

 

IV.3.5 MERCADO DA NANOTECNOLOGIA 

O mercado da medicina e dos cuidados de saúde movimenta centenas de milhares de 
milhões de euros todos os anos. A nanobiotecnologia, o ramo da nanotecnologia que diz 
respeito ao uso de nanotecnologias e nanodispositivos para aplicações biológicas e 
bioquímicas, e onde se engloba a nanomedicina, constitui um segmento relativamente novo 
deste mercado, mas tem tido e prevê-se que continue a ter um crescimento rápido. Em 2002 
a estimativa de divisão do mercado era 65% para os EUA, 20% para a Europa, 10% para o 
Japão e 5% para o resto do mundo. Presentemente ainda há poucas aplicações comerciais 
nanotecnológicas presentes no mercado para aplicações médicas; estas centram-se na 
terapia e diagnóstico de algumas doenças, sistemas de libertação controlada de fármacos, 
películas para recobrir feridas e equipamento com revestimento anti-microbiano. Estima-se, 
no entanto, que nos próximos 10 anos muitos produtos já em testes clínicos de fase III 
passem a estar disponíveis no mercado, tendo um impacto profundo a nível económico. 

A nanotecnologia está já a revolucionar o dia-a-dia dos laboratórios de análise e o 
tratamento de várias patologias, sobretudo o cancro. 

Segundo alguns analistas, os dispositivos nanotecnológicos que integram detecção e terapia 
podem ser implementados clinicamente dentro de 15 a 20 anos (Goldstein et al, 2005), o 
que quer dizer que rapidamente será necessário qualificar clínicos e técnicos de laboratório 
que vão prescrever e utilizar estes produtos, respectivamente. Também é importante criar 
em Portugal infra-estruturas para permitir a validação e introdução regulamentada no 
mercado destes produtos, evitando assim que, quando a sua distribuição no mercado 
português for generalizada, os produtos sejam incorrectamente prescritos ou não sejam 
utilizados por ignorância dos profissionais do ramo, apesar de trazerem claras vantagens em 
termos de precisão de resultados, diagnóstico precoce e eficácia terapêutica. 

 

IV.3.6 INDÚSTRIA DE NANOTECNOLOGIA 

Existem actualmente perto de 2000 empresas dedicadas ao desenvolvimento e 
comercialização de nanotecnologia, em todas as áreas científicas, das quais cerca de 
metade estão sediadas nos E.U.A. A Europa está em segundo lugar em termos de número 
de empresas, com cerca de 550 empresas, seguida da Ásia com cerca de 170 (fonte: 
http://www.nanowerk.com/).  

Em Portugal, até ao momento, está sediada apenas uma empresa de nanotecnologia, que 
desenvolve actualmente uma variada gama de pós nanocerâmicos, óxidos e compósitos. 

Das cerca de 2000 empresas de nanotecnologia, aproximadamente 300 são empresas 
ligadas à nanomedicina e ciências da vida. Destas, cerca de 200 estão sediadas nos E.U.A. 
e a maior parte das restantes são europeias. As áreas de actuação destas empresas são 
variadas englobando-se nas várias vertentes da nanomedicina, concentrando-se sobretudo 
no desenvolvimento de componentes ou sistemas de análise (94 empresas) e entrega de 
agentes terapêuticos (74 empresas) (fonte: http://www.nanowerk.com/). Dado os 
importantes contributos que a nanotecnologia já tem e poderá ainda vir a ter na área da 
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saúde, é de esperar que este número aumente, sobretudo com a generalização da utilização 
de alguns dos métodos de diagnóstico e tratamento nanotecnológicos em hospitais, centros 
de saúde, clínicas privadas, etc. 

 

IV.3.7 CENTROS DE INVESTIGAÇÃO NA ÁREA DA NANOTECNOLOGIA 

Mundialmente, existem mais de 1600 organizações/instituições científicas envolvidas na 
investigação, desenvolvimento e inovação, financiamento e coordenação na área das 
nanotecnologias. A maioria estão integradas em Universidades ou departamentos, e 
laboratórios de investigação (cerca de 900). As iniciativas, redes e associações são as 
segundas mais abundantes, existindo cerca de 430 em todo o mundo (fonte: 
http://www.nanowerk.com/). 

As instituições governamentais, indústrias e empresas privadas são também bastantes e 
têm um papel importante quer no financiamento de novos projectos quer na implementação 
dos novos produtos desenvolvidos no mercado.  

Em Portugal, como já foi referido, está presentemente a ser construído o INL 
(http://www.iinl.org/home.php, Braga). O Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e 
Compósitos, Ciceco (http://www.ciceco.ua.pt/, Aveiro), é também um laboratório de 
investigação estabelecido em Portugal, em 2002, com o objectivo de desenvolver a base de 
conhecimento científico e tecnológico necessária à produção e transformação inovadoras 
dos materiais cerâmicos e compósitos.  

Existe ainda uma rede na internet designada PortugalNano (Portuguese Nanotechnology 
Network) (http://www.portugalnano.org/), que pretende constituir um ponto de encontro para 
a nanotecnologia e seus interessados em Portugal. 

Embora o número de instituições e iniciativas portuguesas em nanotecnologia tenha ainda 
uma dimensão muito reduzida, assiste-se a um interesse crescente pela temática e a um 
claro esforço no sentido de coordenar, dinamizar e potenciar a investigação e aplicação da 
nanotecnologia em Portugal, o que poderá levar a que, a médio prazo, mais instituições e 
empresas portuguesas adoptem soluções nanotecnológicas para diversos tipos de 
aplicações.  

A regulação e validação de dispositivos nanotecnológicos, tal como de outros dispositivos e 
fármacos actualmente existentes no mercado português é da competência do Infarmed. 
Esta instituição encontra-se já sensibilizada para a emergência das nanotecnologias com 
aplicação na área da saúde (Pires and Simões 2007), mas ainda não introduziu 
regulamentação específica para este tipo de produtos.  

A regulamentação portuguesa fundamenta-se nas directivas da entidade reguladora a nível 
europeu, a “European Medicines Agency” (EMEA). Esta e outras entidades reguladoras 
discutem ainda que tipo de protocolos já existentes são adequados para validação dos 
nanodispositivos e nanofármacos e que outros será necessário criar para evitar riscos 
específicos associado a este tipo de tecnologia. 
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A resposta a algumas questões deve ser encontrada para alcançar um bom processo de 
avaliação e validação destes fármacos:  

• os métodos para caracterização da entidade química são adequados?  

• Os protocolos de caracterização da eficiência são adequados?  

• Existem aspectos específicos de segurança e toxicidade associados ao tamanho do 
nanofármaco a considerar? 

• Há questões ambientais a considerar associadas às nanoformulações? 

Um estudo realizado em 2006 (Nijhara and Balakrishnan 2006) sobre aspectos regulatórios 
dos produtos de nanomedicina no mercado americano identifica as principais dificuldades 
existentes na regulação e validação destes produtos e apresenta alguns aspectos 
importantes sobre o ponto de vista das empresas e propõe recomendações: 

• por exemplo, as empresas devem investir em profissionais qualificados para gerir as 
instalações industriais e operar as unidades de controlo de qualidade e 
proporcionando-lhes formação na área da nanomedicina, formando colaborações 
com outras empresas de fármacos e dispositivos médicos, para assegurar que 
cumprem os requisitos das entidades reguladoras. Por sua vez, as entidades 
reguladoras também devem investir em acções de formação dos seus colaboradores 
na área da nanotecnologia, para poder formar equipas de trabalho que desenvolvam 
mecanismos eficientes para a validação e regulação de produtos nanomédicos. 

• no que respeita a efeitos adversos, a toxicidade dos nanoprodutos é uma questão 
importante, sobretudo no que concerne às nanopartículas. Segundo Nijhara e 
Balakrishnan, estudos recentes colocaram questões preocupantes no que diz 
respeito à toxicidade das nanopartículas. A dimensão e a forma das partículas de um 
determinada substância alteram a sua toxicidade (por exemplo, quanto mais 
pequena a partícula, maior a probabilidade de esta ser tóxica). 

• para ajudar os fabricantes nos EUA, o “US National Cancer Institute Alliance for 
Nanotechnology” estabeleceu um novo laboratório, o “Nanotechnology 
Characterization Laboratory”, cuja principal função é estabelecer um conjunto de 
standards e definir ensaios que as empresas podem utilizar quando pretendem 
caracterizar as nanopartículas relativamente à sua dimensão e composição, 
comportamento no organismo e riscos. Esta iniciativa pode constituir um bom modelo 
a adoptar por agências reguladoras e avaliadoras e para empresas de outros países, 
no sentido de estabelecerem protocolos de validação adequados, fundamentados 
nos testes desenvolvidos nestas. 

 

IV.3.8 COMENTÁRIOS FINAIS E RECOMENDAÇÕES  

A nanomedicina é um campo da nanotecnologia em franco desenvolvimento e que poderá, a 
médio prazo, proporcionar métodos de diagnóstico e terapia mais eficientes para patologias 
como as doenças cardiovasculares ou o cancro, que actualmente constituem as principais 
causas de morte na Europa.  

Trata-se de uma área emergente e, embora já existam vários produtos nanotecnológicos 
para a medicina disponíveis no mercado, a sua difusão mais alargada só se prevê que 
venha a acontecer a médio prazo. É, no entanto, necessário antecipar a chegada das 
nanotecnologias, planeando e implementando as acções necessárias nomeadamente a 
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formação dos recursos humanos envolvidos na utilização da tecnologia (ex. médicos 
prescritores e técnicos de saúde utilizadores). 

A nível europeu existem já alguns programas de formação complementar em 
nanotecnologia, principalmente a investigadores, mas é necessário criar mais programas e 
mais abrangentes.  

Por outro lado, dada a complexidade de muitos destes dispositivos, e a multiplicidade de 
áreas científicas que é necessário conhecer para os desenvolver, será também necessário 
criar equipas multidisciplinares que envolvam, médicos, biólogos, engenheiros biomédicos, 
engenheiros electrotécnicos, engenheiros mecânicos, para poderem recomendar, gerir e 
avaliar a utilização destas tecnologias em ambiente clínico de acordo com o seu perfil e área 
de competência. 

Quanto aos custos envolvidos, a razão custo/benefício destes produtos, uma vez validados, 
será elevada, o que quer dizer que, embora o custo das nanoterapias ou nanodiagnósticos 
seja mais elevado que o dos métodos convencionais (actualmente), o potencial da sua 
eficácia é superior. 

Por exemplo, um dispositivo que permita o diagnóstico precoce de uma determinada 
patologia (ex. cancro) poderá permitir poupar milhares de euros em tratamentos 
oncológicos. 

A implementação da nanotecnologia no ambiente clínico num futuro próximo propõe-se 
melhorar a qualidade de vida do paciente, simplificar e tornar mais céleres os procedimentos 
de diagnóstico e diminuir custos dos tratamentos. 



 131

CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EM SAÚDE, EM PORTUGAL 
ANA PASCOAL, SARA CARRASQUEIRO, FILIPA VALE, ANA SILVA, PEDRO ENCARNAÇÃO e CECÍLIA CALADO 

 
~ 

Quadro 16. Nanotecnologias (quadro resumo).  



 132

CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EM SAÚDE, EM PORTUGAL 
ANA PASCOAL, SARA CARRASQUEIRO, FILIPA VALE, ANA SILVA, PEDRO ENCARNAÇÃO e CECÍLIA CALADO 

Referências 
 

Baptista, P. V., Koziol-Montewka M. et al., (2006) "Gold-nanoparticle-probe-based assay for rapid 
and direct detection of Mycobacterium tuberculosis DNA in clinical samples." Clin Chem 52(7): 
1433-4. 

Bayer, A., (2007) Nanoparticles Transport Active Ingredients Directly to Their Site of Action - Tiny 
Trojan Horses." 

Bushan, B., (2004) Springer Handbook of Nanotechnology. Berlin, Springer-Verlag 
Cavalcanti, A., Shirinzadeh, B. et al., (2008) "Medical nanorobotics for diabetes control." 

Nanomedicine 4(2): 127-38. 
El-Shazly, M., El-Sonbaty, M. et al., (2003) "Endoscopic-assisted microsurgery: microsurgery in the 

new millennium? A comparative experimental study." Br J Plast Surg 56(1): 37-40. 
Fei, J., Wu, K. et al., (2005) "Glucose nanosensors based on redox polymer/glucose oxidase modified 

carbon fiber nanoelectrodes." Talanta 65(4): 918-24. 
Ferreira, P. and Albuquerque J., (2005). A Nova Economia: Nanotecnologia. O Público. Lisboa. 
Goldstein, A., (2005) "Nanomedicine's Brave New World." Salon.com Mobile  
Group, A. N., (2007) "Anti-microbial Burn Dressing." 
http://www.ansonano.com/productinfo.asp?newsid=88016155&lan=zh-en&skin=1&open=0 
Lai, L. H., Wong, G. L. et al., (2007). "Initial experience of real-time capsule endoscopy in monitoring 

progress of the videocapsule through the upper GI tract." Gastrointest Endosc 66(6): 1211-4. 
Lipoxen (2009) "Our Technologies." Retrieved June 2009 http://www.lipoxen.com/our-

technologies.aspx 
Malafaya, P., Silva, G. et al., (2002). "Drug delivery therapies I - General trends and its importance on 

bone tissue engineering applications " CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS 
SCIENCE 6(4): 283-295  

Nijhara, R. and Balakrishnan, K., (2006) "Bringing nanomedicines to market: regulatory challenges, 
opportunities, and uncertainties." Nanomedicine 2(2): 127-36. 

Pego, A. P., Siebum, B. et al., (2003) "Preparation of degradable porous structures based on 1,3-
trimethylene carbonate and D,L-lactide (co)polymers for heart tissue engineering." Tissue Eng 
9(5): 981-94. 

Pires, C. and Simões N., (2007) O INFARMED na Presidência do Conselho da UE - Inovação 
Farmacêutica – 19 e 20 Novembro 2007. Infarmed Notícias. Lisboa: 10. 

Platform, E. N. (2005) Vision Paper and Basis for a Strategic Research Agenda for NanoMedicine. 
Belgium, European Nanotechnology Platform on NanoMedicine - Nanotechnology for Health. 

Platform, E. N. (2006) Nanomedicine - Nanotechnology for Health. Belgium, European Technology 
Platform - Strategic Research Agenda for Nanomedicine. 

Tu, F. F. and Advincula, A. P. (2008) "Miniaturizing the laparoscope: current applications of micro- and 
minilaparoscopy." Int J Gynaecol Obstet 100(1): 94-8. 

Tuzlakoglu, K., Bolgen N. et al., (2005). "Nano- and micro-fiber combined scaffolds: a new 
architecture for bone tissue engineering." J Mater Sci Mater Med 16(12): 1099-104. 

Unit G4, N. a. N. (2005). Some Figures About Nanotechnology R&D in Europe and Beyond, European 
Commission, Research DG. 

Yonzon, C. R., Stuart, D. A. et al., (2005). "Towards advanced chemical and biological nanosensors-
An overview." Talanta 67(3): 438-48. 



 133

CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EM SAÚDE, EM PORTUGAL 
ANA PASCOAL, SARA CARRASQUEIRO, FILIPA VALE, ANA SILVA, PEDRO ENCARNAÇÃO e CECÍLIA CALADO 

 

IV.4 – MEDICAMENTOS 

 

Os medicamentos constituem a base da terapia médica, e apesar do crescimento acentuado nas 
últimas duas décadas de novos e melhores medicamentos e terapêuticas inovadoras, 
continua a ser necessário o desenvolvimento de medicamentos eficazes para a prevenção, 
tratamento e cura de muitas patologias para as quais ainda não existem soluções ou estas 
são ineficazes (ex. cancro, SIDA, tuberculose, malária). No entanto, devido ao elevado custo 
associado à Investigação, Desenvolvimento e inovação (I&Di) e de um ambiente regulamentar cada vez mais 
exigente, o número de novos medicamentos autorizados para o mercado tem diminuído. De forma a contrariar 
esta tendência e numa perspectiva de divisão de risco, a indústria farmacêutica está a desenvolver 
novos modelos de I&Di descentralizados, ao estabelecer um número crescente de parcerias 
de investigação com PMEs, Institutos e Universidades e que implicam a participação activa 
em projectos Europeus (ex. Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores). Por outro lado a 
administração Central preocupa-se em definir o conceito de medicamento inovador numa 
perspectiva integrada do impacto do medicamento na qualidade de vida do paciente e na 
componente económica da gestão da despesa. Neste sub-capítulo, efectua-se uma análise 
resumida dos seguintes temas: 
 

 identificação de necessidades de novos medicamentos; 

 tipos e exemplos de inovações nos medicamentos; 

 perspectivas futuras em termos de inovação; 

 implicações da inovação dos medicamentos nas políticas na saúde; 

 considerações gerais.  

 
 
Necessidades de medicamentos inovadores 
 

O aumento da esperança média de vida nos cidadãos observado pelos países da OCDE no 
último século, é atribuído a factores como:  

  melhoria das condições de vida (por exemplo, proveniente do saneamento básico); 

 melhoria dos planos nacionais de prestação de cuidados de saúde; 

 inovação na medicina. 

Nas últimas décadas, o factor que mais tem contribuído para o aumento da esperança 
média de vida é  o desenvolvimento e disponibilização de novos e melhores medicamentos, 
como ilustrado na Figura 32 (Lichtenberg, 2003). 
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Figura 32. Aumento de longevidade entre 1988 e 2000 (Pharma, 2006).  

 

Um exemplo, entre muitos outros, de como a inovação nos medicamentos continua a trazer 
elevados benefícios é os 70% de redução da taxa de mortalidade nos pacientes com SIDA 
registada na década de 90. A introdução de mais de 20 novos medicamentos contra esta 
doença, implicou que a infecção por este vírus além de ter deixado de ser considerada uma 
sentença de morte,  permitiu um aumento significativo de qualidade de vida dos pacientes. 
Outro exemplo, é o desenvolvimento de conhecimento dos mecanismos moleculares do 
processo de carcinogenese, que tem proporcionado a introdução de novas e melhores 
formas de tratamento para uma patologia cada vez mais frequente. O desenvolvimento de 
conhecimento sobre o impacto do perfil genético de cada paciente na eficácia do tratamento, 
já constitui um aspecto fundamental para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes. 

Apesar do crescimento acentuado nas últimas duas décadas de novos e melhores 
medicamentos, continua no entanto a ser necessário o desenvolvimento de novos 
medicamentos. Exemplos de necessidades de medicamentos inovadores, incluem 
desenvolver vacinas eficazes contra a malária, SIDA e tuberculose, e medicamentos para a 
prevenção e cura de patologias com impacto social importante como diabetes, as doenças 
neurodegenerativas e o cancro. A Tabela 14 apresenta o nível de desenvolvimento actual de 
medicamentos existentes, para a prevenção, tratamento e cura de um conjunto de 
patologias para as quais é urgente encontrar respostas eficazes. 

Observa-se que para a grande maioria das patologias, já existem medicamentos  para o 
tratamento, ( ) com excepção, por exemplo, para as novas formas de tuberculose. No 
entanto, para a grande maioria das patologias ainda não existem medicamentos eficazes 
para prevenção e/ou cura ( ) (adaptado de IFPMA, 2007). 
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Tabela 14. Selecção de medicamentos para vacinação, prevenção, tratamento e/ou cura de 
algumas patologias que carecem de resposta.  
 

 Função do medicamento 

 Vacina Prevenção Tratamento Cura 

SIDA     

Tuberculose     

Malária     

Doenças da infância     

Doenças e infecções 
respiratórias 

    

Cancro*     

Desordens de 
neuropsiquiatria 

n.r.    

Doenças cardiovasculares n.r.    

Diabetes n.r.    

 

* já existem algumas vacinas contra a Hepatite B e alguns tratamentos contra alguns tipos 
de cancro 

 existem medicamentos 

 não existem ainda medicamentos eficazes (temática actual em investigação) 

n.r. não é relevante para já. 
 

É de destacar as seguintes motivações para o desenvolvimento de novos medicamentos: 

• A expectativa crescente dos cidadãos relativamente ao aumento da qualidade 
de vida; 

• As alterações dos padrões epidemiológicos das doenças, devido ao 
envelhecimento da população e adopção de modos de vida pouco saudáveis. 
Estima-se que a população com mais de 65 anos duplique até 2020 - o que 
implica um aumento de prevalência das doenças crónicas como as 
neurodegenerativas e o cancro para as quais ainda não existem modos de 
prevenção, tratamento ou curas eficientes; 

• A necessidade de desenvolver formas de prevenção (ex. vacinas) e de 
tratamentos e curas para encontrar respostas para doenças como a SIDA, 
malária, cancro, diabetes e doenças respiratórias; 

• A necessidade de desenvolver novas formas de tratamento para afecções 
que apresentem resistência aos tratamentos existentes; 
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• A necessidade em desenvolver novos medicamentos para novas infecções 
bacterianas e virais. Desde 1970 que já foram detectados 30 novos focos de 
infecções bacterianas e virais; 

• A necessidade de procurar soluções para doenças raras para as quais a 
disponibilidade de medicamentos é muito limitado; 

• A necessidade de novos medicamentos para utilização em terapêuticas 
personalizadas que considerem as características específicas do indivíduo 
(medicina personalizada). 

 
 
Tipos e exemplos de inovações nos medicamentos 
 

As duas últimas décadas tem apresentado um crescimento acentuado de novos e melhores 
medicamentos e terapêuticas inovadoras, muito devido ao aumento de conhecimento do 
funcionamento do organismo humano à escala molecular. De facto, a  indústria farmacêutica 
constitui actualmente o sector que mais investe em I&Di, com o objectivo de encontrar novas 
e melhores soluções para a gestão da doença (Figura 33).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indústria 
 
Figura 33. Gastos em I&Di (em percentagem por volume de negócio) por sector comercial 
(IFPMA, Outubro 2004).  
 

A maioria dos medicamentos tradicionais são substâncias com estrutura simples (de baixa 
massa molecular), normalmente sintetizados por processos químicos ou enzimáticos, como 
é o caso do ácido acetilsalicílico constituinte da aspirina. Actualmente, muitas empresas 
farmacêuticas efectuam a pesquisa de novos fármacos em organismos vivos ou através da 
síntese química e/ou enzimática a partir de uma molécula alvo inicial para originar 
bilbiotecas de candidatos a fármacos. No entanto, a tendência das grandes empresas 
farmacêuticas é investigar a utilização terapêutica das próprias proteínas humanas e de 
ácidos nucleicos, produzidos através de processos biotecnológicos. Os medicamentos 
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obtidos através de biotecnologia, abrangem os bio-fármacos (ou substância bio-
farmacêuticas), que abrangem as proteínas e ácidos nucleícos obtidos através de culturas 
de células vivas. 

Com o aparecimento de novas tecnologias instrumentais de análise, a investigação 
farmacêutica registou a emergência de um novo paradigma - a Biologia dos Sistemas -  que 
propõe compreender o organismo como um todo a partir dos seus constituintes moleculares, 
que se encontram inseridos numa rede hierárquica muito complexa (Allarakhia e Wensley, 
2006). Nesta perspectiva, o desafio que se coloca aos investigadores é o de compreender 
os mecanismos de interacção entre genes e proteínas e o impacto destas interacções na 
estrutura e no comportamento da célula e do sistema biológico como um todo, por forma a 
compreender e modelar os estados de saúde e de doença. O objectivo final, já não é 
apenas de minorar os sintomas, mas compreender os processos envolvidos na génese das 
doenças e desenvolver mecanismos de controlo para prevenir e curar. 

Por forma a alcançar o nível de conhecimento necessário para atingir o objectivo de 
prevenção e cura, é essencial a colaboração entre especialistas de áreas muito diferentes 
(como de genética, fisiologia, física, materiais e informática), que muitas vezes desenvolvem 
a sua actividade em organizações com características muito distintas (ex. laboratórios 
universitários e empresas farmacêuticas). Nesta perspectiva, e também para permitir uma 
divisão do risco associado a uma I&D muito dispendiosa, as empresas farmacêuticas estão 
a adoptar novos modelos de I&Di descentralizados que contemplam: 

• parcerias com universidades/institutos de investigação e/ou outras empresas; 

• a implementação de novas iniciativas como a Iniciativa de Medicamentos Inovadores 
(IMI); 

• o desenvolvimento de novas ferramentas informáticas que permitam recolher e 
processar quantidades elevadas de informação que apresentam redes hierárquicas 
muito complexas. 

As terapêuticas inovadoras resultantes dos desenvolvimentos mais recentes da Biologia dos 
Sistemas, inseridos em modelos descentralizados de I&Di, podem ser agrupadas em três 
categorias:  

• genética: saliente-se a terapia génica, os siRNA, e o desenvolvimento de 
medicamentos personalizados de acordo com as características genéticas do 
indivíduo e de medicamentos para patologias raras; 

• proteica: que conjuga informação da genómica, proteómica e metabolómica, 
salientando-se novas proteínas com aplicação terapêutica, como de anticorpos 
recombinantes, novas vacinas e factores hematopoiéticos; 

• celular: que conjuga a informação anterior, com destaque para as terapias com 
células estaminais e da engenharia de tecidos, que estão abrangidas pelo novo 
conceito de medicina regenerativa. Estas formas de terapia, também designadas por 
terapias avançadas, já apresentam algumas oportunidades, mas também desafios e 
obstáculos. 
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Os medicamentos inovadores resultantes das áreas da genética e da proteica, constituem 
ácidos nucleicos ou proteínas recombinadas e, tal como referido anteriormente, já não são 
sintetizados por via química mas por células vivas - e são designados vulgarmente por 
substâncias bio-farmacêuticas (Hughes e Hann, 2007). A grande maioria destas substâncias 
são proteínas, tais como diversos derivados de factores sanguíneos, hormonas, citoquinas, 
vacinas e anticorpos monoclonais (Tabela 15). Em 2005, estas substâncias já 
representavam uma em cada quatro das novas entidades moleculares em testes clínicos 
(Walsh, 2005).  Estes produtos representam mais de 50 mil milhões de euros em vendas por 
ano, sendo que uma dezena deles representam vendas de aproximadamente mil milhões de 
euros, como o mercado da insulina (utilizada na terapêutica da diabetes), da eritropoietina 
(utilizada em casos de anemia) e dos anticorpos monoclonais (MAB- Monoclonal AntiBody - 
utilizados em tratamentos de cancro). A lista de algumas destas substâncias  encontra-se 
sistematizada na Tabela 15. Algumas destas proteínas, são produzidas em sistemas muito 
dispendiosos em culturas de células animais (como alguns MAB), que podem gerar custos 
de tratamento por paciente entre 40 000 a 50 000 euros por ano (Gill e Damle, 2006).  
 
Tabela 15. Exemplos de substâncias bio-farmacêuticas vendidas em 2003 com um valor de 
vendas superior a 1 bilião $USD.  
 

Tipo de molécula Indicação 
terapêutica 

Vendas / ano (mil milhões  
$USD) 

Eritropoietina Anemia 3,984 

Eritropoietina Anemia 3,978 

Eritropoietina Anemia 2,522 

Anticorpo monoclonal Doença de 
Crohn 1,729 

Anticorpo monoclonal Linfoma 1,489 

Receptor para o factor de 
necrose tumoral 

Artrite 
reumatoide 1,300 

Interferão-β Esclerose 
múltipla 1,188 

Insulina Diabetes 1,060 

Insulina Diabetes 1,020 

 
 

Entre 1980 e 1990, os primeiros bio-fármacos aprovados foram anticorpos de rato ou 
proteínas de substituição cuja sequência em aminoácidos era igual à versão humana, como 
por exemplo de insulina, interferão e eritropoietina. No entanto, actualmente cerca de 50% 
dos bio-fármacos aprovados já apresentam modificações em relação à versão nativa da 
proteína. O objectivo da modificação é de potenciar a eficiência terapêutica através de 
alterações das características farmacocinéticas e farmacodinâmicas, das características 
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imunogénicas ou até da criação de novas funções biológicas. Estas últimas substâncias são 
designadas bio-farmácos de segunda geração (Werner, 2004). 

Com o objectivo de diminuir os custos de produção e de aumentar a eficiência terapêutica, a 
indústria farmacêutica também tem investido no desenvolvimento de novas matrizes 
proteicas mais económicas, como é o caso da produção de fragmentos de MAB em vez de 
MAB completos (Gill e Damle, 2006). Apesar dos custos da inovação serem elevados, esta 
constitui um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado dos medicamentos 
(Miranda et al., 2009).   

 

Exemplos de  bio-farmácos optimizados: 

• O Ontak, utilizado em quimioterapia de linfomas, é constituído pela fusão de uma 
forma modificada da toxina da difteria e da interleucina-2 (IL-2) humana, e é 
produzido pela bactéria E. coli. O fármaco liga-se através da IL-2 ao receptor das 
células tumorais, as quais internalizam o fármaco com a toxina e por consequência 
acabam por morrer; 

• O interferão (IFN) constituí uma família heterogénea de citoquinas com actividade 
imunomoduladora, anti-proliferativa e anti-viral. O IFN-α-2b recombinado está 
aprovado para a hepatite B crónica, hepatite C, sarcoma de Kaposi relacionado com 
a SIDA, linfoma folicular não-Hodgkin e melanoma maligno. As formas recombinadas 
de IFN-β-a e IFN-β-1b foram aprovadas para a esclerose múltipla. 

O grupo de bio-fármacos onde se verifica o maior investimento e desenvolvimento é o dos 
anticorpos monoclonais, o que tem permitido alcançar um grande sucesso terapêutico, e 
consequentemente, económico (como exemplo, já existem MAB comercialmente disponíveis 
para: tratamento de linfomas de não-Hodgkin, para o cancro da mama e para metastases do 
cancro colo-rectal). 

Devido aos medicamentos inovadores, muitas doenças que incluem a asma, a diabetes e a 
epilepsia que afectam milhões de pessoas, são agora classificadas como crónicas e não 
como doenças com elevado risco de vida. Os efeitos dos novos medicamentos têm 
permitido que as pessoas continuem activas e desta forma inseridas socialmente. 
Relativamente à SIDA apesar de ainda não haver uma cura, e de não se prever uma vacina 
nos próximos anos, os anti-retrovirais transformaram a infecção por SIDA de uma sentença 
de morte para uma doença crónica controlável. Os medicamentos inovadores além de 
aumentarem a esperança média de vida (Fig. 1), aumentam também a qualidade de vida, e 
contribuem para uma diminuição significativa da hospitalização e de dispendiosas 
intervenções cirúrgicas. Estima-se que a introdução de medicamentos contra a hiper-tensão 
preveniu nos EUA entre 1999 e 2000, 86 000 mortes e 833 000 hospitalizações e que a 
introdução de novos medicamentos contra o Alzheimer conduziu ao aumento da capacidade 
de vida independente dos pacientes em cerca de 30 meses (Pharma, 2006). 

Existe evidência de análises que indicam vantagens económicas consideráveis decorrentes 
da utilização de medicamentos inovadores para prevenir patologias ou permitir, em alguns 
casos, tratamentos: 
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• num estudo elaborado pelo National Bureau of Economic Research dos EUA, 
observou-se que a substituição de um medicamento antigo por um outro 15 anos 
mais actual, implicou um aumento de custo de 18 $USD, e uma diminuição nos 
tratamentos hospitalares de 129 $USD, resultando por cada 1$USD investido, uma 
poupança de 6,17 $USD nos gastos actuais com a saúde (IFPMA, 2007); 

• num estudo realizado pela RAND Corporation, estimou-se que a participação a 100% 
dos pacientes em programas de controlo de asma, doença pulmonar crónica 
obstrutiva, diabetes e de falha cardíaca implicou uma poupança de 28 mil milhões 
$USD para o sistema de saúde, o que representa cerca de 2% dos gastos totais dos 
EUA em saúde, além do ganho em dias úteis de trabalho (PricewaterhouseCoopers, 
2009); 

• a Cisco Systems apresentou um relatório em 2009 relativamente à poupança de 2,6 
milhões $USD por disponibilizar tratamento médico nos locais de trabalho para 6 000 
empregados, apoiado por tecnologias médicas integradas, controlo de doenças 
crónicas e de sessões de informação para responsabilizar o paciente à adesão à 
terapêutica (Pricewaterhouse Coopers, 2009). 

 

A Biologia dos Sistemas, tem também gerado conhecimento sobre a contribuição dos 
factores genéticos, na resposta ao medicamento. Este conhecimento, já está a ser utilizado 
para implementar alguns tratamentos personalizados, por forma a aumentar a eficiência ou 
mesmo evitar que sejam utilizados tratamentos ineficazes em grupos de pacientes de 
elevado risco, como é o caso dos doentes com cancro. Exemplos de informação valiosa 
proporcionada pela investigação científica nesta área incluem (Miranda et al., 2009): 

• determinação de indicadores de risco individual para doenças – com impacto na 
adopção de medidas de prevenção e/ou diagnóstico precoce especificas, como por 
exemplo de detecção de mutações específicas que podem ser indicadoras de maior 
risco de cancro; 

• aumento no rigor do diagnóstico – através da identificação de sub-fenótipos, 
biomarcadores de prognóstico e de determinação da terapia 

• desenvolvimento de técnicas de terapia optimizada; 

• A avaliação, objectiva e/ou subjectiva, do resultado clínico. 

Um exemplo das implicações deste conhecimento é evidenciado num estudo retrospectivo 
efectuada pelo Oncologic Drugs Advisory Panel do Food and Drug Administration (FDA) dos 
EUA, sobre testes clínicos em seres humanos com medicamentos contra o cancro em que 
se pretendeu avaliar qual o tratamento mais eficaz tendo em conta as características 
individuais específicas (biomarcadores) dos pacientes. Considerado o exemplo dos MABs 
cetuximab e panitumumab, fármacos que inibem um factor de crescimento EGF em 
metastases de cancros colorectal, observou-se que 40% dos pacientes responderam de 
uma forma muito limitada a este tipo de tratamento devido a características genéticas 
específicas (biomarcadores genéticos) (Lancet, 2009). Outro facto reportado foi a 
observação que o trastuzumab é eficaz em pacientes com metastases de cancro da mama 
que apresentam tumores com o biomarcador genético HER2 (Gelmon, 2008).  
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Já são conhecidos diversos biomarcadores genéticos de eficácia, de segurança e de 
previsibilidade de dose, indicando a elevada relevância de uma medicina personalizada, 
tendo em conta as características do indivíduo (farmacogenómica) (Miranda et al., 2009) . 
Em suma, a medicina personalizada, baseada no conhecimento da sequência do genoma 
humano, representa uma estratégia que permite aumentar a eficácia de tratamentos e 
reduzir reacções adversas. O aumento da eficácia de tratamentos, é particularmente 
relevante no caso de patologias graves como o cancro e de infecções multi-resistentes, ou 
no caso de efeitos adversos graves a medicamentos. A revolução de conhecimento a nível 
da Biologia dos Sistemas, e da interacção do meio ambiente com a forma como a doença 
pode evoluir/ progredir, tem levado à mudança de paradigma para uma medicina Preditiva, 
Personalizada, Participativa e Preventiva (4P) como já referido anteriormente neste 
documento (Parte I). 

Os medicamentos produzidos por processos biotecnológicos (e que incluem os bio-
farmacos) já beneficiam 350 milhões de pacientes, para prevenir ou tratar ataques 
cardíacos, enfartes, esclerose múltipla, cancro da mama, fibrose cística, leucemia, hepatite, 
diabetes e outras doenças. Pela primeira vez, os processos biotecnológicos permitiram o 
desenvolvimento de medicamentos para doenças raras que atingem no seu conjunto cerca 
de 20 a 30 milhões de pessoas. Estes processos, permitem produzir uma série de proteínas 
humanas em quantidades terapêuticas e de uma forma mais económica e segura, dado a 
ausência de risco de contágio do paciente por agentes patogénicos. O desenvolvimento das 
novas técnicas de engenharia genética, de bioquímica, de biofísica e de bioinformática, 
numa era em que se previligia a compreensão do funcionamento molecular a nível dos 
sistemas biológicos, já permite a pesquisa mais eficiente de novos alvos terapêuticos; a 
engenharia desses alvos/fármacos e da combinação de fármacos de modo a minimizar a 
não funcionalidade do sistema ou re-desenhar o próprio sistema tem por objectivo  alcançar 
a melhoria do estado de saúde. Actualmente, mais de 600 novos medicamentos deste tipo 
estão a ser testados em mais de 100 doenças sendo que os medicamentos provenientes da 
biotecnologia já representam cerca de 20% dos medicamentos no mercado e cerca de 50% 
dos medicamentos em I&Di ou em testes clínicos. Em 2007, já existiam na Europa cerca de 
1700 empresas farmacêuticas a actuar nest área, o dobro existente há 10 anos atrás. O 
mercado de bio-fármacos movimenta cerca de 17 mil milhões de euros, apresentando uma 
média de crescimento de 20% (mais do dobro da indústria farmacêutica convencional) 
(EuropaBio, 2009). 
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Perspectivas futuras de inovação  
 

Os principais benefícios da introdução de medicamentos inovadores são: 

• Maior eficácia terapêutica/ clínica; 

• Melhoria da qualidade de vida; 

• Prevenção e/ ou redução de complicações da doença; 

• Redução da mortalidade e da morbilidade; 

• Redução de custos gerais com a saúde; 

• Aumento da produtividade laboral. 
 

A Tabela 16 apresenta sucintamente a relação entre os potenciais benefícios dos 
medicamentos inovadores e estabelece uma relação com padrões socio-económicos e de 
qualidade de vida. Nesta perspectiva, e tendo também em consideração os custos 
associados à inovação, a sociedade de uma forma geral deve-se adaptar no sentido de: 

• implementar medidas de contenção de despesas para a sustentabilidade e 
acessibilidade do sistema de saúde (ver à frente); 

• identificar, avaliar e premiar a inovação terapêutica, de forma a que o custo da 
inovação seja compensado pelo aumento significativo da qualidade de vida. Nesta 
perspectiva foi criado um Grupo de Trabalho Europeu que tem como um dos 
objectivos caracterizar o valor dos medicamentos inovadores 
(http://ec.europa.eu/pharmaforum/), com enfoque na inovação como benefício 
adicional que um medicamento desta natureza traz na perspectiva do utilizador e 
comparativamente às alternativas existentes. Os benefícios da inovação devem ser 
contabilizadas quanto à implicação da inovação em termos terapêuticos/ clínicos, de 
aumento de qualidade de vida e socioeconómicos. (Tabela 3);  

• envolver activamente toda a sociedade civil para uma utilização eficiente do 
medicamento; 

• estimular a participação mais activa dos doentes na gestão da sua saúde, levando 
ao estabelecimento de planos de saúde integrados (comportamentais) de forma a 
prevenir a doença e de aumentar a adesão à terapêutica para uma maior eficiência/ 
rentabilização do tratamento e de minimizar o desperdício; 

• divulgar informação relevante aos profissionais de saúde; 

• reestruturar/adaptar o sistema hospitalar (equipas de trabalho, tecnologia, 
prescrição/nível de cuidados de saúde, acompanhamento, etc); 

• repensar os modelos de financiamento que assegurem a sustentabilidade e 
assessibilidade, como por exemplo em avaliar possibilidades de pagamento de 
terapêuticas com medicamentos inovadores dependentes da eficácia terapêutica, ou 
de partilha de risco entre a empresa farmacêutica e o paciente ou o SNS.  
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Apesar da necessidade de medicamentos inovadores, a Europa tem registado uma 
diminuição do número de novos medicamentos que chegam efectivamente ao mercado. Na 
última década, 7 em cada 10 novos medicamentos eram gerados na Europa, e em 2008 
estes números caíram para cerca de 3 em 10. As principais razões da diminuição da 
contribuição Europeia na inovação nos medicamentos são: 

• o crescendo dos custos de I&Di devido à crescente complexidade tecnológica 

• um sistema regulamentar cada vez mais exigente, e  

• expectativas de retorno serem cada vez menores face à tendência de medicamentos 
cada vez mais específicos e orientados a sub-grupos populacionais (Wilkinson, 
2008). 

 

Tabela 16. Potenciais benefícios dos medicamentos inovadores, adaptado de High Level 
Pharmaceutical report (2005) (http://ec.europa.eu/pharmaforum/). 

 

Potenciais benefícios dos medicamentos inovadores 

Terapêuticos / Clínicos Qualidade de Vida Socio-económicos 

Aumento da probabilidade 
de recuperação  

Maior autonomia física, 
social e psicológica 

 Prevenção de 
pandemias 

Abrandamento da 
progressão da doença 

Maior conveniência e 
conforto Controlo de resistências 

Redução de efeitos 
secundários ou interacções  Redução de custos da 

medicação e tratamento 

Maior tolerabilidade  Redução de custos não 
médicos 

Melhoria da adesão  Redução de custos de 
morbilidade 

Taxa de sobrevida, 
esperança de vida  Melhoria da 

produtividade do cidadão 

Maior probabilidade de 
prevenção da doença     

 

Por forma a contornar esta realidade, a Comissão Europeia e a indústria farmacêutica tem 
lançado várias iniciativas, destacando-se: 

• O 7.º Programa Quadro para a Investigação a decorrer entre 2007-2013 (Seventh 
Framework Programme - FP7), que procura consolidar a área da investigação 
científica, de modo alcançar o objectivo de despesa de 3% do PIB e aumentar as 
parcerias entre investigadores e indústria (http://cordis.europa.eu/en/home.html); 
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• A Iniciativa de Medicamentos Inovadores (IMI- Innovative Medicines Initiative)- 
resultante de uma parceria entre a Comissão Europeia e a indústria Farmacêutica 
(esta última representada pela IFPMA - International Federation of Pharmaceutical 
Manufactures & Association), para promover  a cooperação entre farmacêuticas e 
entre as estas e o meio académico de forma a apoiar a maioria da I&Di “pre-
competitiva”  (www.imi-europe.org);  

• A criação de um Instituto Europeu de Tecnologia (European Institute of Technology).  

Todas estas medidas estão alinhadas com os objectivos da renovada Agenda de Lisboa, de 
tornar a Europa na mais dinâmica e competitiva sociedade do conhecimento. Neste âmbito, 
a Investigação e Desenvolvimento é uma das prioridades da União Europeia, sendo que a 
Educação, a Investigação e a Inovação formam o “triângulo do conhecimento” que permitirá 
à Europa melhorar o seu dinamismo económico, bem como o modelo social.  

As empresas farmacêuticas identificaram as seguintes 4 áreas como críticas para o 
crescimento de I&Di e, por consequência, da introdução no mercado de medicamentos 
inovadores (IFPMA, 2007):  

Sistemas de cuidados de saúde que assegurem: 

i) sistemas de prestação de cuidados de saúde eficientes; 

ii) culturas, práticas e políticas  de cuidados de saúde que promovam a 
inovação; 

iii) maior autonomia do doente na gestão da sua saúde; 

iv) acesso facilitado à informação farmacêutica.  

Mercados eficientes, que assegurem: 

i) despesas com a saúde como um investimento e não como um custo; 

ii) análise realista do valor da inovação farmacêutica na melhoria da 
saúde; 

iii) eficiência e transparência quanto às políticas de preço e de 
reembolso; 

iv) variações de preço a nível internacional, para adaptação a diferentes 
mercados. 

Protecção da propriedade intelectual, que assegure: 

i) administração eficiente e reforço dos direitos da propriedade 
intelectual; 

ii) períodos de exclusividade de mercado suficientes e respeitados; 

iii) prevenção do mercado paralelo. 
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Regulamentação, que assegure: 

i) um ambiente de regulamentação estável e previsível; 

ii) cooperação entre entidades reguladoras e indústria; 

iii) processos de aprovação de regulamentos eficientes e transparentes; 

iv) harmonização global quanto aos requerimentos regulamentares; 

v) adaptação dos requerimentos regulamentares para o avanço da 
ciência e da tecnologia. 

 

 

Implicações da inovação dos medicamentos nas políticas da saúde  
 

Os dados da OCDE apontam para a tendência nas últimas décadas de uma taxa de 
crescimento de despesa em saúde superior ao aumento do crescimento económico. Em 
Portugal, este aumento tem sido superior à média da União Europeia e dos países da OCDE 
(Figura 34), representando em 2006, 9,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em relação à 
média dos países da OCDE de 8,9%. Em 2006, os EUA destacam-se como o país com 
maior gasto (16%) em relação ao PIB (Figura 34). 
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Figura 34. Despesa em saúde em relação ao PIB em 2007 (OCDE 2007, 
http://www.oecd.org/dataoecd/43/2/40905146.pdf)  
 

O elevado crescimento da despesa da saúde em Portugal, em grande parte, reflecte o 
investimento do Estado Português num Plano Nacional de Saúde nas últimas décadas.  Em 
2006, o sector público representou 71,5%  dos gastos totais em saúde, ligeiramente abaixo 
dos 72,8% do valor apresentado pela média dos países da OCDE. De facto, nos países da 
OCDE o sector público representa a maioria dos gastos com saúde (com excepção para os 
EUA e do México). Apesar da modernização do Sistema Nacional de Saúde e o 
consequente aumento de gastos com a saúde relativamente à riqueza nacional gerada, este 
gasto, per capita, em Portugal atingiu em 2007 apenas 2150 $USD, muito abaixo do valor 
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inferior ao valor de 7290 $USD dos EUA (Figura 35). 
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Figura 35. Gastos na saúde per capita em 2007. Os valores apresentados em dólares 
americanos foram ajustados à paridade de poder de compra. 
(OECD 2007, http://www.oecd.org/dataoecd/43/2/40905146.pdf). 
  
 
Os gastos com medicamentos representam um dos factores actuais do aumento nas 
despesas com a saúde na maioria dos países da OCDE. Em 2006, Portugal gastou em 
farmácia  21,8% dos gastos totais com a saúde, face à média de 17,1% dos países da 
OCDE (OCDE, http://www.oecd.org/dataoecd/43/2/40905146.pdf). As estatística indicam um 
efectivo aumento dos gastos com os medicamentos per capita (Figura 36). O consumo de 
medicamentos per capita no mercado total em Portugal Continental, aumentou entre 2002 e 
2007, de 288,0 € para 325,2 € a que corresponde um aumento relativo de 12,9% (Ministério 
da Saúde, 2007). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. Consumo de medicamentos per capita  em Portugal (em Euros) (Ministério da 

Saúde, 
2007).  
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aumento de consumo de medicamentos per capita, a percentagem da despesa em 
medicamentos em relação à despesa total em saúde, em 2007 representou 17,9% em 
Portugal Continental, o que implica um decréscimo relativo de 25,1%, de 2002 para 2007 
(Figura 37) (Ministério da Saúde, 2007). 
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Figura 37. Despesa em medicamentos em relação à despesa total em saúde em Portugal 
(Ministério da Saúde, 2007).  
 

Em relação ao PIB, a percentagem da despesa total em medicamentos não tem variado 
significativamente em Portugal Continental ao longo dos últimos anos, permanecendo 
comparável em 2003, 2006 e 2007 (2%), bem como em 2004 e 2005 (2,1%) (Figura 38) 
(Ministério da Saúde, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38. Despesa em medicamentos em relação ao PIB  em Portugal (Ministério da 
Saúde, 2007).  
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Têm sido apontadas as seguintes razões para o crescimento e consumo de medicamentos 
per capita: 

• o aumento das despesas com a Saúde face ao PIB, com base nas expectativas da 
sociedade de aumento de qualidade de vida; 

• o envelhecimento da população, sendo que o consumo de cuidados de saúde da 
população reformada tende a ser muito superior ao consumo de um adulto activo; 

• alterações dos padrões epidemiológicos das doenças relacionados com a inversão 
da pirâmide da idade e resultantes de uma alteração dos modos de vida; 

• a introdução de novas formas de diagnóstico e terapêuticas;  

• aumento de custos com Medicamentos Inovadores (Miranda et al., 2009) . 

 

Se por um lado é relevante promover a entrada no mercado de medicamentos inovadores 
por outro lado, tendo em conta as previsões da OCDE de crescimento com a despesa de 
saúde, é relevante efectuar a sua contenção. O Programa do actual Governo apresenta 
como uma das prioridades políticas a sustentabilidade financeira do SNS e o melhoramento 
da gestão do sector. Exemplos de respostas apresentadas pelo Ministério da Saúde, para 
gerir a limitação dos recursos públicos quanto ao elevado custo associado à inovação, são: 

• considerar a definição e avaliação dos medicamentos inovadores, tendo em conta o 
valor terapêutico/ clínico e do impacto na qualidade de vida e socio-económico; 

• reorganizar os hospitais com vista à eficiência de gestão e qualidade de serviço, com 
vista à dinamização da gestão e da concentração de serviços e recursos, que já 
implicou a transformação de 31 Hospitais SA em Entidades Públicas Empresariais 
(EPE) e a criação de três novos centros hospitalares pelo decreto lei  n.º 93/2005, de 
7 Junho e pelo decreto-lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro; 

• reduzir lucros com medicamentos através de acordos com as empresas 
farmacêuticas (APIFARMA), com o objectivo de conter despesas com os 
medicamentos “convencionais”, e também de incentivar de uma forma moderada a 
inovação; 

• reduzir os preços de medicamentos comparticipados e alterar os escalões 
comparticipados (Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro), com o objectivo de 
diminuição das comparticipações em 6% do preço de venda ao público de todos os 
medicamentos, a redução em 5% do escalão máximo de comparticipação e a 
eliminação da majoração em 10% da comparticipação dos medicamentos genéricos. 
Em consequência, no primeiro semestre de 2006 registou-se uma diminuição de 
2,6% face ao período homólogo, no mercado ambulatório de medicamentos; 

• promover a prescrição dos medicamentos genéricos.  
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Em relação aos medicamentos genéricos, o tema é alvo de debate entre profissionais de 
saúde, tutela e insústria. Destacam-se algumas conclusões apresentadas recentemente na 
Conferência Anual do INFARMED 2009: 

• “A opção de utilização dos medicamentos genéricos deve ser uma decisão técnica-
científica e não apenas económica”; 

• “Num estudo de eficácia comparativa entre medicamentos de marca e 
medicamentos genéricos na área da cardiologia, verificou-se que são similares em 
todos os endpoints clínicos estudados. No entanto apenas um terço dos médicos 
era favorável à prescrição de medicamentos genéricos”; 

• “Atendendo a que já existem medicamentos genéricos para tratar as doenças com a 
maior incidência em Portugal, é possível aos doentes acederem a uma terapêutica 
eficaz e de qualidade a menor custo”. 

 

É de referir que a percentagem de medicamentos genéricos no mercado total de 
medicamentos, em Portugal Continental, aumentou consideravelmente de 1,8% em 2002 
para 15,2% em 2006 (Figura 39). Este aumento tem contribuído para a descida de gastos 
com medicamentos em relação aos gastos totais em saúde. No entanto, Portugal é o único 
país da Europa onde o valor das vendas de genéricos representa uma percentagem mais 
elevada que a quantidade de vendas do sector farmacêutico, isto deve-se essencialmente 
ao elevados preço dos genéricos. Assim, o Governo introduziu em 2007 medidas para 
reduzir os preços dos genéricos, esperando-se que este promova um aumento do número 
de vendas.  
O mercado de genéricos em Portugal, encontra-se fragmentado por diversas empresas, em 
que cada uma delas representa uma percentagem pequena de participação no mercado 
global. Para informações sobre as empresas portuguesas e internacionais produtoras de 
genérisoc sugere-se consulta do relatório Emerging Generic Drug Markets in Europe   
disponível em (http://www.researchandmarkets.com/reports/575266/). 
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Figura 39. Valor percentual de medicamentos genéricos em relação ao mercado total de 
medicamentos (Ministério da Saúde, 2007).  
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Em relação às substâncias bio-farmacêuticas a noção de genérico não se aplica no sentido 
lato, uma vez que não existe igualdade de princípio activo mas de bio-similaridade. Os 
medicamentos desta natureza, apresentam estruturas moleculares muito complexas, e são 
produzidos através de vias biossintéticas celulares muito difíceis de reproduzir. Pequenas 
variações nas condições de cultivo das células vivas, como por exemplo de temperatura, 
podem implicar a formação de variantes das moléculas, de difícil caracterização e 
purificação e com perfis terapêuticos e toxicológicos diferentes. Nesta conformidade, a 
agência Europeia Regulamentadora do Medicamento (EMEA – European Medicine Agency) 
efectua as avaliações a candidatos a bio-similares caso a caso, definindo necessidades de 
mais testes pré-clínicos e clínicos. Por consequência, a introdução de bio-similares no 
mercado dos medicamentos inovadores (pertencentes à classe das substâncias bio-
farmacêuticas) poderá não ter uma descida de preço tão relevante como o observado de 
uma forma geral com a entrada de genéricos em relação aos medicamentos convencionais. 
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Quadro 17. Medicamentos (quadro resumo).  
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IV.5 - PRODUTOS DE APOIO 

IV.5.1 PRODUTOS PARA PROMOVER A FUNCIONALIDADE E A INTEGRAÇÃO 

Um Produto de Apoio (PA) é “qualquer dispositivo, equipamento ou sistema, quer adquirido 
comercialmente, modificado ou personalizado, usado para aumentar, manter ou melhorar as 
capacidades funcionais de um indivíduo com deficiência” (ATA, 2004). Destinam-se às 
pessoas com deficiência ou incapacidade, aos idosos, ou aos que de forma temporária ou 
definitiva necessitam de as utilizar, constituindo meios indispensáveis para a funcionalidade 
e integração destas pessoas. 

 

IV.5.2 CARACTERIZAÇÃO DAS INCAPACIDADES, DEFICIÊNCIAS E DESVANTAGENS 
EM PORTUGAL 

As estatísticas disponíveis relativas a Deficiência e Reabilitação no contexto português 
resultam do "Inquérito nacional às incapacidades, deficiências e desvantagens" (Inquérito, 
1995), realizado em 1995 pelo então Secretariado Nacional de Reabilitação, abrangendo 
uma amostra de 142.112 indivíduos, e dos dados obtidos pelo Instituto Nacional de 
Estatística aquando dos Censos 2001 (Censos, 2001). 

Registe-se que o inquérito realizado em 1995 é anterior à CIF - Classificação Internacional 
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF, 2003), publicada pela Organização Mundial 
da Saúde na língua inglesa em 2001, e que veio introduzir uma mudança de paradigma na 
visão da incapacidade. Do modelo puramente médico, em que se estabelecia uma relação 
causal e unidireccional entre deficiência, incapacidade e desvantagem, centrando-se nos 
aspectos negativos da pessoa e ignorando os factores ambientais, passou-se a considerar 
um modelo biopsicosocial e integrado em que a funcionalidade e incapacidade de uma 
pessoa são concebidas como uma interacção dinâmica entre os estados de saúde 
(doenças, perturbações, lesões, etc.) e os factores contextuais (factores ambientais e 
pessoais) (CIF, 2003). O estudo em (Inquérito, 1995) considera as definições operacionais 
para Incapacidade, Deficiência e Desvantagem que constam no quadro seguinte. 
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Quadro 18. Definições de Incapacidade, Deficiência e Desvantagem.  

 

Ambos os estudos reflectem a percepção dos inquiridos sobre a causa das suas 
incapacidades e não correspondem a uma avaliação directa, devendo por isso ser usados 
com cautela enquanto quantificação das pessoas com deficiência existentes em Portugal. 
Tendo os estudos ópticas diferentes, não é imediata a comparação dos resultados para 
obter uma análise evolutiva da população com deficiência em Portugal. Opta-se por isso por 
apresentar os resultados de ambos os trabalhos individualmente, ao invés de condensar a 
informação numa análise única.  

É urgente a realização de um novo estudo específico sobre a deficiência em Portugal, 
semelhante ao conduzido em 1995, tentando incorporar a nova filosofia da CIF mas não 
inviabilizando a comparação com os dados obtidos em 1995, por forma a traçar uma 
evolução desta problemática no país, ajudando a definir as estratégias mais correctas para o 
sector. 

De acordo com (Inquérito, 1995), a taxa nacional de pessoas com deficiência estimava-se 
em 9,16% no ano de 1995, valor semelhante aos restantes países da União Europeia. Como 
se pode observar na tabela 17 e na figura 40, constatou-se uma tendência para o aumento 
do peso relativo de pessoas com pelo menos uma incapacidade com o aumento da idade, 
sendo a faixa etária dos 45 aos 54 anos o período crítico a partir do qual há um acentuado 
crescimento da taxa de incidência de incapacidade. Esta taxa aumenta consideravelmente 
nas idades de pré-reforma e de reforma. No entanto, é de referir que a taxa média de 
incidência de incapacidade nos grupos etários dos 6 aos 44 anos, correspondentes à 
escolaridade obrigatória, formação profissional e emprego, ronda os 75‰, com especial 
relevância para os sistemas de ensino e colocação profissional (ver  tabela 18 e Figura 41).  
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Tabela 17. Número de pessoas com algum tipo de incapacidade por escalão etário em 1995 
(Inquérito, 1995).  

Grupo etário 
[anos] 

#Pessoas com alguma 
incapacidade 

%Pessoas com alguma incapacidade 
face ao #total de pessoas com 

incapacidade 

0 - 2 6.492 0,72% 

3 - 5 11.032 1,22% 

6 - 15 51.764 5,72% 

16 - 24 54.088 5,97% 

25 - 34 64.247 7,10% 

35 - 44 76.862 8,49% 

45 - 54 108.784 12,01% 

55 - 64 174.233 19,24% 

65 - 74 186.563 20,60% 

> 75 171.421 18,93% 

TOTAL 905.486 100,00% 

 

0,72% 1,22%

5,72% 5,97% 7,10% 8,49%

12,01%

19,24%20,60%
18,93%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0 
- 2

3 
- 5

6 
- 1

5

16
 - 

24

25
 - 

34

35
 - 

44

45
 - 

54

55
 - 

64

65
 - 

74

> 
75

 
Figura 40. Percentagem de pessoas com algum tipo de incapacidade por escalão etário 

(face ao total de pessoas com alguma incapacidade) em 1995 (Inquérito, 1995).  
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Tabela 18. Número de pessoas com alguma incapacidade por cada mil habitantes em 1995 
(Inquérito, 1995).  

Grupo etário 
[anos] 

#Pessoas com alguma 
incapacidade por cada mil 

habitantes 

0 - 2 26,01‰ 

3 - 5 43,75‰ 

6 - 15 68,65‰ 

16 - 24 65,32‰ 

25 - 34 77,73‰ 

35 - 44 88,80‰ 

45 - 54 136,95‰ 

55 - 64 247,95‰ 

65 - 74 367,76‰ 

> 75 762,10‰ 
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Figura 41. Número de pessoas com alguma incapacidade por cada mil habitantes e por 

escalão etário em 1995 (Inquérito, 1995).  

 

No que diz respeito ao tipo de deficiência a que os inquiridos atribuíram a sua incapacidade, 
a tabela 19 apresenta a sua distribuição por escalão etário em 1995 (ver figura 42 para uma 
representação gráfica da mesma informação). De notar a predominância da deficiência 
física em todos os escalões etários excepto no escalão de idades superiores a 75 anos, em 
que as deficiências sensoriais são em maior número. Saliente-se que os valores apurados 
se referem à percepção dos inquiridos sobre a causa das suas incapacidades e não a uma 
avaliação directa. Por isso, não pode pretender-se que estes valores traduzam a 
quantificação das pessoas com deficiência existentes em Portugal em 1995. 
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Tabela 19. Distribuição das Deficiências, por tipo e escalão etário, a que os inquiridos atribuíram as suas Incapacidades em 1995 (Inquérito, 
1995).  

Tipo de deficiência 

Psíquica Sensorial Física Mistas Nenhuma 
especial Total 

Grupo 
etário 
[anos] 

#Pessoas % #Pessoas % #Pessoas % #Pessoas % #Pessoas % #Pessoas

0 - 2 1.447 20,72% 473 6,77% 4.149 59,42% 413 5,91% 501 7,17% 6.983 

3 - 5 1.026 9,01% 1.700 14,93% 7.881 69,19% 649 5,70% 134 1,18% 11.390 

6 - 15 18.092 33,65% 11.208 20,85% 20.279 37,72% 2.719 5,06% 1.467 2,73% 53.765 

16 - 24 17.680 30,83% 10.999 19,18% 24.177 42,16% 2.079 3,63% 2.408 4,20% 57.343 

25 - 34 19.288 28,25% 10.785 15,80% 34.727 50,86% 904 1,32% 2.575 3,77% 68.279 

35 - 44 17.332 21,49% 13.749 17,04% 44.597 55,29% 2.443 3,03% 2.544 3,15% 80.665 

45 - 54 15.339 13,34% 24.001 20,88% 72.029 62,66% 1.694 1,47% 1.892 1,65% 114.955 

55 - 64 15.919 8,45% 36.979 19,63% 124.793 66,25% 4.252 2,26% 6.426 3,41% 188.369 

65 - 74 11.018 5,37% 49.584 24,17% 134.647 65,64% 3.038 1,48% 6.829 3,33% 205.116 

> 75 10.150 3,39% 160.533 53,56% 104.372 34,82% 7.160 2,39% 17.513 5,84% 299.728 

TOTAL 127.291 11,71% 320.011 29,45% 571.651 52,61% 25.351 2,33% 42.289 3,89% 1.086.593 
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Figura 42. Percentagem de pessoas por tipo de deficiência e escalão etário em 1995 (Inquérito, 1995).  
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O Censos 2001 revela que o número de pessoas com deficiência em 2001 é de 6,1% da 
população residente em Portugal. O gráfico da figura 43 mostra a distribuição da população 
portuguesa sem e com deficiência (de acordo com o tipo) em 2001. Para facilitar a 
comparação com o ano de 1995, apesar da diferente classificação, determinaram-se as 
percentagens de cada tipo de deficiência face ao total de pessoas com deficiência tendo-se 
obtido: visual – 26,2%, motora – 24,6%, auditiva – 13,1%, mental – 11,5%, paralisia cerebral 
– 1,6%, e outra deficiência – 23,0%.  

 

 
Figura 43. População portuguesa sem deficiência e com deficiência segundo o tipo em 2001 

(Censos, 2001).  

Os dados do Censos 2001 confirmam também o expectável aumento da taxa de incidência 
de deficiência com a idade (ver figura 44). Relativamente à distribuição do tipo de 
deficiências por idades, registou-se em 2001 uma predominância das deficiências visuais e 
auditivas face às deficiências motoras, que apenas para idades superiores a 55 anos 
assumiam uma importância relevante face às outras deficiências. Note-se que nas 
deficiências físicas contabilizadas em 1995 estavam incluídas  deficiências ao nível dos 
órgãos internos,  deficiências músculo-esqueléticas e estéticas da região da cabeça e do 
tronco, bem como as deficiências dos membros superiores e inferiores. Era portanto uma 
categoria muito mais abrangente quando comparada com a categoria deficiência motora 
usada em 2001. 
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Figura 44. Taxas de incidência de deficiência em 2001 segundo o tipo, por grupos etários 
(Censos, 2001).  

 

Em termos de distribuição geográfica, verificou-se em 1995 uma maior concentração de 
pessoas com incapacidade/deficiência nos distritos do Porto e Lisboa (21,4% e 15,1% do 
total de pessoas com deficiência, respectivamente). Não se obtiveram dados desagregados 
por distritos para 2001 mas sim por regiões, observando-se uma maior uniformidade na 
distribuição de pessoas com deficiência, tendo a região Centro a taxa de incidência mais 
elevada (6,7% face à população total da região).  

 

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou uma taxa de incidência de 6,3% e a região Norte 
uma taxa de 5,9% (em 1995, Lisboa tinha registado uma taxa de incidência de 6,7% e o 
Porto de 11,7%). 

No que diz respeito ao tipo de incapacidade, adoptando a classificação da OMS vigente em 
1995 (ver Glossário e (Inquérito, 1995)), as incapacidades “face a situações” e “de 
locomoção” tinham uma maior incidência (258,79‰ e 220,86‰, respectivamente, face ao 
número total de incapacidades registadas; ver tabela 20 e Figura 45). A primeira categoria é 
muito abrangente, englobando incapacidades que decorrem da dependência (por exemplo 
de uma máquina externa de suporte de vida) e da resistência física (e.g. dificuldade em 
manter-se sentado), e incapacidades face ao ambiente (e.g. intolerância ao pó) e a outras 
situações físicas (e.g. incapacidade para acompanhar o ritmo de trabalho). Esse facto talvez 
justifique a taxa de incidência relativamente elevada. Todos os tipos de incapacidade têm 
em geral taxas de incidência crescentes com a idade, acompanhando a tendência geral (ver 
figuras 40 e 41), sendo apenas de referir que o aumento não é tão acentuado no caso da 
incapacidade face a situações. Extrapolaram-se a partir da amostra taxas de 
empregabilidade para cada tipo de incapacidade, isto é, a percentagem dos indivíduos com 
uma dada incapacidade que se encontrava empregado, tendo-se obtido valores entre 3,3% 
(incapacidade no cuidado pessoal) e 25,8% (incapacidade para ouvir). 
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Tabela 20. Pessoas com alguma incapacidade por Tipo de Incapacidade em 1995 
(Inquérito, 1995).  

Tipo incapacidade #Pessoas 
‰ face ao número total de 

pessoas com alguma 
incapacidade 

Ver 135.430 83,68‰ 

Ouvir 115.067 71,09‰ 

Falar 66.778 41,26‰ 

Outras incap. De comunicação 87.665 54,16‰ 

Cuidado pessoal 130.800 80,81‰ 

Locomoção 357.492 220,88‰ 

Tarefas diárias 106.870 66,03‰ 

Face a situações 418.889 258,81‰ 

Comportamento 199.525 123,28‰ 

TOTAL 1.618.516 1000,00‰ 
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Figura 45. Pessoas com alguma incapacidade pelo tipo de incapacidade por cada mil 

pessoas com incapacidade em 1995 (Inquérito, 1995).  
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Por ordem de importância, as taxas de incidência dos diversos tipos de deficiência 
registadas em 1995, face ao número total de deficiências, foram: físicas – 58,0%, sensoriais 
– 22,2%, psíquicas – 12,9%, nenhuma especial – 4,3%, e mistas – 2,6%. A tabela 21 e a 
figura 46 apresentam a distribuição das causas das deficiências apuradas em 1995, 
verificando-se que a doença comum (40%), outras origens (16%) e hereditariedade (12%) 
constituíam as causas mais frequentes de deficiência. 

 

Tabela 21. Distribuição das causas das deficiências registadas em 1995 (Inquérito, 1995).  

Causas das 
Deficiências % 

Gravidez 4% 

Hereditariedade 12% 

Outras Origens 16% 

Doença Comum 40% 

Doença profissional 2% 

Acidente trabalho 4% 

Acidente doméstico 3% 

Acidente trânsito 3% 

Outros acidentes 2% 

Guerra 1% 

Senilidade 8% 

Parto 5% 
TOTAL 100% 
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Figura 46. Distribuição das causas das deficiências registadas em 1995 (Inquérito, 1995).  
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A distribuição das desvantagens verificada na amostra de 1995, adoptando a classificação 
da OMS (ver (Inquérito, 1995)), foi: Capacidade de ocupação – 32,1%, Independência 
Económica – 19,3%, Mobilidade – 14,2%, Independência Física – 13,1%, Integração social – 
11,5%, e Orientação – 9,9%. 

Para o ano de 2001 foi possível recolher informação relativa ao grau de incapacidade 
atribuído às pessoas com deficiência. Esses dados estão compilados na tabela 22 e na 
figura 47. O facto de apenas se ter considerado neste estudo o grau de incapacidade 
atribuído por uma autoridade de saúde constituída para esse efeito justifica os 53,5% de 
pessoas com deficiência sem grau atribuído. 

 

Tabela 22: Distribuição da população com deficiência em 2001 segundo o grau de 
incapacidade atribuído (Censos, 2001).  

Grau de incapacidade atribuído % 

Com Incapacidade superior a 80% 11,6% 

Com Incapacidade entre 60 a 80% 16,0% 

Com Incapacidade entre 30 a 59% 10,0% 

Com Incapacidade inferior a 30% 8,8% 

Não Atribuído 53,5% 

TOTAL 100,0% 
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Figura 47. Distribuição da população com deficiência em 2001 segundo o grau de 

incapacidade atribuído (Censos, 2001).  
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De referir finalmente dois factores que têm contribuído também para uma alteração do 
panorama das pessoas com deficiência em Portugal: 

i) o envelhecimento da população, sendo que algumas produtos de apoio se 
destinam precisamente a manter as capacidades funcionais das pessoas com as 
limitações e incapacidades inerentes à idade; 

ii) e o aumento da taxa de sobrevivência de nados pré-termo, que tem levado a um 
aumento de crianças com deficiência, em especial com múltiplas deficiências. 

 

IV.5.3 PRODUTOS DE APOIO 

Uma pessoa portadora de deficiência tem ao seu dispor essencialmente quatro formas para 
vencer o hiato entre as exigências colocadas por uma actividade e pelo contexto em que 
esta se pretende realizar e as suas capacidades e aptidões: i) receber treino adequado para 
aumentar o seu desempenho, ii) alterar o ambiente físico por forma a remover os obstáculos 
à realização da actividade, iii) recorrer a um profissional qualificado para o ajudar a realizar a 
actividade, e iv) adquirir um produto de apoio (ou ajuda técnica) adequado que lhe permita 
ultrapassar as dificuldades (GO, 1999). Neste trabalho abordaremos apenas a problemática 
dos produtos de apoio. 

Não existindo uma classificação das TA que receba o consenso de todos, a Classificação de 
Produtos de Apoio da ISO 9999 / EN 29999 é a que se encontra mais generalizada, sendo a 
utilizada pelas autoridades nacionais. Está orientada para os produtos e agrupa os 
dispositivos de apoio em 11 classes (cada uma dividida em subclasses que, por sua vez, 
estão divididas em secções) com base no seu objectivo principal (mobilidade, actividades 
domésticas, etc.): 

 
Quadro 19. Classificação de produtos de apoio.  
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Está disponível no mercado um elevado número de produtos de apoio, não cabendo aqui 
uma descrição detalhada de cada uma. Em www.abledata.com é mantida uma base de 
dados electrónica de produtos de apoio que contém cerca de 20.000 entradas. Os produtos 
aí listados vão desde os mais simples, de reduzido desenvolvimento tecnológico (como um 
talher modificado), aos produtos mais sofisticados que incorporam um elevado grau de 
desenvolvimento tecnológico (cadeiras de rodas eléctricas ou sistemas de comunicação que 
recorrem a tecnologias de informação e comunicação, por exemplo).  

Note-se que alguns objectos de uso comum poderão ser encarados como produtos de apoio 
quando usados no contexto da Reabilitação (um telefone portátil com uma agenda 
electrónica, por exemplo, poderá ser usado por um idoso como uma ajuda à cognição, 
funcionando como um auxiliar de memória). Aliás, na filosofia Design for All, defende-se que 
os ambientes físicos, os produtos e os serviços devem ser projectados por forma a que 
sejam acessíveis a todos os cidadãos, independentemente da idade, sexo, capacidades ou 
cultura (ver www.designforall.org, acedido em Maio de 2009). 

Os produtos de apoio existentes no mercado português estão disponíveis no Catálogo 
Nacional de Ajudas Técnicas, disponível em www.ajudastecnicas.gov.pt. Salientam-se de 
seguida as aplicações da robótica à Engenharia de Reabilitação e as novas interfaces 
homem/máquina por se considerar que os recentes resultados que têm sido obtidos nestas 
áreas poderão ter um impacto considerável no panorama actual dos produtos de apoio. 

Os sistemas robóticos começam agora a chegar à prática clínica da Reabilitação e aos 
utilizadores de produtos de apoio. As áreas de aplicação incluem: 

i) próteses robóticas e exoesqueletos comandados por sinais electrofisiológicos (ver por 
exemplo www.prostheticrobotics.com, acedido em Maio de 2009); 

ii) robôs para fisioterapia (dada a capacidade que os robôs têm de efectuar movimentos 
repetitivos e de quantificar as acções do utilizador, pensa-se que estes sistemas podem ser 
úteis em tratamentos intensivos de fisioterapia que exploram a plasticidade do cérebro com 
vista à recuperação do controlo de movimentos perdidos como consequência de um 
acidente cerebral); em (Horby et al., 2008) pode encontrar-se um estudo recente sobre a 
eficácia de um programa de fisioterapia assistido por um robô e também outras referências 
para esta área de investigação; 

iii) braços robóticos para ajuda à manipulação (com o objectivo de permitirem ao utilizador 
a manipulação do ambiente físico e a realização de tarefas do quotidiano, têm sido 
desenvolvidos braços robóticos, quer fixos em estações de trabalho (Topping, 2002), quer 
montados em cadeiras de rodas ou mesmo plataformas robóticas móveis autónomas 
(Rosier et al., 1991) 

iv) sistemas de mobilidade aumentativa, na sua maioria constituídos por cadeiras de 
rodas eléctricas nas quais é instalado um conjunto de sensores do ambiente que permite 
que a cadeira tenha alguma autonomia relativamente ao utilizador, possibilitando assim a 
sua utilização por aqueles que têm dificuldades motoras ou cognitivas graves que impedem  
o controlo adequado de cadeiras de rodas eléctricas convencionais; ver por exemplo 
(Rönnbäck, 2006); 

v) robôs desenvolvidos para crianças com deficiências motoras permitindo-lhes a 
participação em actividades lúdicas e académicas (a possibilidade de crianças com 
deficiências motoras se moverem e manipularem objectos de forma independente promove 
a sua participação em actividades lúdicas e académicas, dando-lhes assim oportunidades 
semelhantes às dos seus pares para o seu desenvolvimento cognitivo) (Ceres et al., 2005; 
Cook et al., 2008); têm também sido desenvolvidos sistemas robóticos capazes de 
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percepcionar o ambiente e de reagir de forma semelhante a um humano, com aplicações à 
terapia de crianças com autismo em que a intervenção humana pode constituir um obstáculo 
(Dautenhahn et al., 2004); 

vi) ambientes inclusivos (as chamadas “casas inteligentes”) que através da colocação de 
sensores e automatismos no ambiente permitem aumentar a independência de uma pessoa 
com necessidades especiais nas tarefas quotidianas no interior da sua casa (Bartolomeu et 
al., 2008).  

Uma outra área dos Produtos de Apoio que tem evidenciado um desenvolvimento 
considerável nos últimos anos são as interfaces homem/máquina que, de uma forma 
simples, podem ser vistas como formas alternativas ao teclado e ao rato para acesso ao 
computador. 

De facto, hoje em dia os computadores pessoais adquiriram uma importância inigualável, 
mesmo no domínio dos produtos de apoio (como são exemplos os sistemas de 
Comunicação Aumentativa e Alternativa10 baseados em plataformas computacionais), pelo 
que se tem dedicado um grande esforço de investigação na procura de novas soluções de 
acesso para pessoas que não tenham a possibilidade de usar os meios habituais. Esta 
motivação tem também uma origem social, dado que pessoas com deficiências adquiridas 
ou apenas com as dificuldades inerentes à idade pretendem continuar a usar os meios 
computacionais como sempre o fizeram, sendo essa uma actividade que consideram 
essencial para a sua participação na sociedade. Têm assim sido exploradas novas formas 
de interacção com o computador, nomeadamente os sistemas de seguimento do olhar, já 
com muitos produtos comerciais, e os sistemas baseados em sinais electrofisiológicos. 

Os avanços tecnológicos descritos, por já terem chegado à fase de comercialização de 
novos produtos, pelo seu potencial de impacto, e pelo elevado grau de desenvolvimento 
tecnológico que incorporam, prometem influenciar a prática da Engenharia de Reabilitação. 

Em particular, é necessário formar profissionais capazes de avaliar os novos produtos junto 
do potencial utilizador e, também, prever os recursos financeiros necessários à 
democratização destes produtos que podem melhorar a qualidade de vida de muitas 
pessoas. 

 

IV.5.4 PRESCRIÇÃO DE PRODUTOS DE APOIO EM PORTUGAL 

Em Portugal existe desde a década de 90 um orçamento supletivo, fixado anualmente, para 
o financiamento de Produtos de Apoio, com fundos do Ministério da Saúde e do Ministério 
do Trabalho e Solidariedade Social (através do Instituto da Segurança Social e do Instituto 
do Emprego e Formação Profissional).  

A verba disponibilizada em 2008 para complementar os montantes disponíveis para o 
financiamento de produtos de apoio dos sistemas sectoriais da saúde, formação 
profissional, emprego e segurança social foi de 12,5M€ (Despacho n.º 31397/2008). 

O financiamento é efectuado através dos Centros Distritais do Instituto da Segurança Social, 
I. P., dos Hospitais designados pela Direcção-Geral da Saúde, e dos Centros de Emprego e 
Centro de Reabilitação Profissional de Alcoitão e Entidades privadas / Centros de 
reabilitação profissional credenciados enquanto entidades financiadoras, em concordância 
com o Despacho n.º 2600/2009. Estes fundos permitem a prescrição de produtos de apoio a 

                                                 
10 Ajudas técnicas destinadas a pessoas com dificuldades de comunicação pelos meios habituais (como a fala, o 
gesto ou a escrita) que amplificam as capacidades da pessoa ou proporcionam a comunicação por outros meios. 
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custo zero para o utilizador, financiando-os a 100% ou nos montantes correspondentes à 
diferença entre o seu custo e a comparticipação a que eventualmente o utilizador tenha 
direito do Serviço Nacional de Saúde, de um subsistema de saúde, ou de uma companhia 
seguradora.  

A prescrição de produtos de apoio deve ser efectuada em consultas externas, por médicos 
portanto, devendo os produtos constar de uma lista homologada, classificada de acordo com 
a norma ISO 9999 / EN 29999 (anexo IX ao Despacho n.º 2600/2009).  

Os produtos de apoio encontram-se também classificadas em três níveis correspondentes a 
uma hierarquização das entidades que os podem prescrever, definida pelo mesmo 
Despacho n.º 2600/2009. Não são abrangidas pelo financiamento as ajudas técnicas cuja 
colocação no doente obrigue a intervenção cirúrgica.  

O Decreto-Lei n.º 93/2009, de 16 de Abril, cria um Sistema de Atribuição de Produtos de 
Apoio (SAPA) que vem alterar um pouco este cenário, envolvendo-se também o Ministério 
da Educação no suprimento das verbas e permitindo-se a prescrição de produtos de apoio a 
equipas técnicas com pelo menos dois elementos, com excepção daqueles produtos que, 
por decisão do director-geral de saúde, são de prescrição médica obrigatória.  

O Instituto Nacional para a Reabilitação acompanha a execução do despacho relativo às 
ajudas técnicas / produtos de apoio, elaborando um relatório a partir da informação 
fornecida pelas entidades financiadoras. O relatório mais recente disponível, relativo ao ano 
de 2007 (Relatório, 2007), indica que foram atribuídas 24.932 ajudas técnicas nesse ano, 
tendo a taxa de execução global do orçamento supletivo sido de 95,6% (de referir que as 
verbas atribuídas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, destinadas ao 
financiamento das ajudas técnicas indispensáveis à formação profissional e ao emprego, 
incluindo o acesso aos transportes, só foram executadas em 80,5%).  

A maioria das pessoas que beneficiaram de ajudas técnicas eram portadoras de deficiências 
motoras, o que não é alheio aos factos de ser esta uma das incapacidades com maior 
prevalência na sociedade portuguesa  (ver secção 7.1) e de serem os Serviços de Medicina 
Física e de Reabilitação os grandes prescritores da maioria dos produtos de apoio.  

O Decreto-Lei n.º 93/2009 prevê a criação de uma base de dados de registo do SAPA com o 
objectivo de garantir a eficácia do sistema, a operacionalidade e eficiência dos seus 
mecanismos e a sua aplicação criteriosa. 

Apesar dos mecanismos estabelecidos na lei existe ainda um grande número de pessoas da 
população alvo que não tem acesso a produtos de apoio que poderiam melhorar a sua 
qualidade de vida. Alguns factores que contribuem para esta situação são indicados em 
seguida (Relatório, 2007): 
 

i) insuficiência de verbas 
ii) deficiente articulação entre instituições, não se garantindo a continuidade no 

processo de reabilitação; 
iii) inexistência de um processo de reutilização de produtos de apoio que poderia 

aumentar a disponibilidade de ajudas técnicas com um custo reduzido; 
iv) obrigatoriedade da prescrição em consulta externa, que se espera ser 

resolvido com o Decreto-Lei n.º 93/2009; 
v) ausência de informação sistematizada sobre Produtos de Apoio. 
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Neste último ponto poderá incluir-se a deficiente formação dos profissionais de saúde no 
domínio dos produtos de apoio com consequências num deficiente aconselhamento dos 
pacientes, e o desconhecimento por parte da população em geral da área da Engenharia de 
Reabilitação que leva muitas vezes as pessoas a acomodarem-se a uma situação sem 
perceberem que é possível uma melhoria da sua qualidade de vida.  

A ausência de centros dedicados em unidades de saúde para a avaliação e prescrição de 
produtos de apoio, com equipas permanentes multidisciplinares (esses centros existem hoje 
quase apenas dedicados à Medicina Física e de Reabilitação), e a escassez de profissionais 
com formação específica na área da Engenharia de Reabilitação são também obstáculos à 
prescrição mais generalizada de produtos de apoio. O Quadro 20 apresenta um exemplo de 
um centro dedicado à avaliação e prescrição de tecnologias de apoio no Canadá ilustrando 
as necessárias competências  multidisciplinares, recursos disponíveis e áreas de 
intervenção. 

Julga-se que o aumento da informação disponível, as ofertas formativas que têm 
recentemente sido criadas, o envelhecimento da população, e, também, os novos produtos 
de apoio que têm surgido com grande potencial facilitador da participação na sociedade das 
pessoas portadoras de deficiência, terão como consequência no curto prazo um aumento da 
pressão social para a prescrição de produtos de apoio, contribuindo-se assim para a criação 
de uma sociedade mais igualitária que tem em conta os direitos cívicos de todos e não 
apenas de alguns. 
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Quadro 20. O caso do I CAN - Center for Assistive Technology (Edmonton,Alberta,  

Canada).  
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Quadro 21. Produtos de apoio (quadro resumo ).  
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Quadro 22. Produtos de apoio (quadro resumo - continuação).  
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IV.6 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

IV.6.1. DEFINIÇÃO E RELEVÂNCIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Um sistema de informação (SI) é uma solução de gestão que abrange pessoas, processos e 
tecnologias organizados para recolher, processar, armazenar, transmitir e apresentar dados 
que representem informação útil para o seu utilizador. Possui duas perspectivas: 

• A primeira, organizacional, apresenta-se como a procura de soluções para atingir os 
objectivos do negócio; 

• A segunda, tecnológica, apresenta-se como oferta de meios a implementar para 
construir a solução pretendida. As tecnologias em questão designam-se Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC) e compreendem uma diversidade de produtos 
de telecomunicações, máquinas (hardware) e programas (software). 

O planeamento e desenvolvimento de sistemas de informação está sempre condicionado a 
estas duas perspectivas: quais os objectivos da organização e quais as tecnologias que tem 
disponíveis, sendo que ambas evoluem ao longo do tempo. 

A aplicação dos SI à saúde é uma área em franco crescimento e sobre a qual se depositam 
grandes expectativas em relação a construir soluções que contribuam para o aumento da 
saúde e do bem-estar das populações e para a sustentabilidade dos sistemas. 

A Organização Mundial de Saúde recomenda aos diversos países que considerem a 
eHealth (como é actualmente designada esta área) como uma componente essencial das 
estratégias e planos de reforma para o século XXI (World Health Organization, 2008-1). 

Segundo Vivian Reding, Comissária Europeia para a Sociedade de Informação e Media, a 
sinergia entre os sectores das TIC e da Saúde traz grandes valias a pacientes, sistemas de 
saúde e economia. Acrescenta que a eHealth é o terceiro “pilar industrial” da saúde (sendo o 
primeiro os produtos farmacêuticos e o segundo os dispositivos médicos), avaliado em €60 
biliões, dos quais cerca de €20 biliões na União Europeia. (European Commission, 2009-1). 

Segundo Andouella Vassiliou, Comissária Europeia para a Saúde, a eHealth traz inúmeros 
benefícios (European Commission, 2009-1): 

• aumenta a qualidade dos cuidados de saúde prestados pelos profissionais: 

o permite adequar melhor o tratamento dos doentes, mesmo dos provenientes 
de outros Estados-Membro, através do acesso a sistemas clínicos 
electrónicos; 

o permite melhorar o diagnóstico pois estabelece ligação entre profissionais 
remotos; 

o alarga o contexto de local de trabalho dos profissionais através da utilização 
de ferramentas de telemonitorização e a teleradiologia. 
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• resulta em benefícios para os pacientes por centrar nestes as actividades dos 
sistemas de saúde: 

o abre novas potencialidades na gestão da doença crónica e no acesso aos 
cuidados de saúde em zonas remotas através de serviços de telemedicina; 

o assegura a continuidade dos cuidados, mesmo para lá das fronteiras, e 
facilita o reembolso de despesas através de registos clínicos electrónicos 
interoperáveis; 

o dá resposta às questões dos pacientes e contribui para a educação para a 
saúde através de sites na Internet. 

Neste capítulo procede-se a uma análise evolutiva dos sistemas de informação para a 
saúde, caracteriza-se a sua adopção na Europa e em Portugal e destacam-se as aplicações 
com maior relevância no âmbito dos Seguros de Saúde Privados, identificando casos de 
estudo e enunciando potenciais benefícios, constrangimentos e acções a empreender. 

 

IV.6.2 TIPOS DE SISTEMAS E ANÁLISE EVOLUTIVA 

1ª Fase -– Sistemas Departamentais não Clínicos (Suporte de backoffice) 

Tal como aconteceu nos outros sectores da sociedade, os sistemas de informação entraram 
no sector da saúde para automatizar tarefas administrativas rotineiras, nomeadamente o 
cálculo de vencimentos. Eram sistemas de backoffice de processamento centralizado de 
dados em offline e limitados nas especificidades que apresentavam para o sector da saúde. 

2ª Fase – Sistemas Hospitalares não Clínicos (Administrativos de Frontoffice) 

Nas décadas de 80 e 90, o desenvolvimento e redução de custo dos computadores 
pessoais (PCs), das tecnologias de redes informáticas e das bases de dados e das 
aplicações cliente-servidor permitiram implementar, nos serviços prestadores de cuidados 
de saúde, sistemas administrativos acessíveis nas diferentes recepções de atendimento aos 
utentes. Estes sistemas, denominados habitualmente HIS - Hospital Information Systems, 
permitem aos profissionais administrativos fazer o registo dos utentes, dos motivos de 
episódios e dos actos praticados para efeitos de contabilização e facturação. 

3ª Fase – Sistemas Hospitalares Clínicos (Informática Médica) 

Mais tarde começou a ser consensual no sector que era necessário alargar o acesso aos 
sistemas de informação aos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e outros) pelos 
seguintes motivos: 

1. garantir o correcto registo de todos os actos e consumos e consequente 
contabilização e facturação; 

2. informatizar os processos de prescrição de medicamentos, requisição de meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica e referenciação de utentes reduzindo 
erros, atrasos, custos processuais e fraudes; 

3. aceder a informação clínica do utente e a alertas durante o ciclo diagnóstico-
terapêutico. 
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Foi nesta altura que se desenvolveram os sistemas de apoio a médicos e enfermeiros e os 
primeiros sistemas de registo de informação clínica dos utentes (EPR – Electronic Patient 
Record). Paralelamente, foram surgindo no âmbito hospitalar diversos sistemas 
departamentais que respondem a necessidades específicas de determinadas áreas, por 
exemplo para os serviços de Imagiologia (RIS – Radiology Information Systems e PACS – 
Picture Archiving and Communication Systems) ou para os serviços de Patologia Clínica 
(LIS – Laboratory Information Systems). A lógica subjacente a todos estes sistemas é, 
principalmente, a do aumento de eficiência dos serviços prestados e redução de erros 
processuais e de gestão, ou seja orientada por objectivos de gestão intra-institucionais, 
embora contribuam também para benefícios para o utente, nomeadamente o aumento da 
sua segurança e da qualidade dos serviços que lhe são prestados. 

4ª Fase – Sistemas Inter-Institucionais (eHealth) 

O aparecimento das tecnologias Web e a consequente difusão e massificação da Internet à 
escala mundial alterou radicalmente os paradigmas da arquitectura de sistemas de 
informação. Estes passaram a ser concebidos para serem acedidos de qualquer parte do 
mundo, a qualquer instante e de diversos tipos de máquinas, incluindo terminais móveis, 
permitindo a criação de redes de interacção (formais ou informais) à escala mundial. Esta 
potencialidade abriu novas oportunidades para os stakeholders dos vários sectores e 
desencadeou a mais acelerada revolução económica e social da história da Humanidade. 

No sector da saúde, identificaram-se diversas vantagens da implementação destas 
tecnologias, nomeadamente: 

• a integração da gestão de cuidados assegurando a sua continuidade; 

• o aumento do acesso à informação e cuidados, especialmente em zonas remotas ou 
com déficit de profissionais; 

• o aumento de informação histórica do utente quando este recorre aos serviços de 
saúde potenciando a melhoria da qualidade, segurança e eficiência nos cuidados 
prestados. 

O termo eHealth passou a ser utilizado para referenciar a aplicação das TIC à área da 
Saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a definição de eHealth é: 

“eHealth is the combined use in the health sector of electronic communications 
and information technology (digital data transmitted, stored and retrieved 
electronically) for clinical, education and administrative purposes, both at the local 
site and at a distance”  

      (World Health Organization, 2008-2) 

 

Esta é uma definição ampla que engloba diversos conceitos que têm vindo a ser utilizados, 
como se ilustra na Figura 48 abaixo. 
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Figura 48. Conceitos abrangidos pelo termo eHealth.  

 

A eHealth compreende pois uma multiplicidade de aplicações de âmbito, características e 
tecnologias diversas que se destinam a disponibilizar informação e potenciar interacção 
entre os vários intervenientes do sistema e que incluem também os sistemas atrás descritos. 
Estas aplicações podem ser agrupadas em quatro grandes categorias inter-relacionadas11 
(Myer et al., 2009): 

1. Sistemas de Informação Clínicos 

a) Ferramentas especializadas para profissionais de saúde dentro de 
instituições clínicas (e.g. hospitais). Exemplos: Radiology Information 
Systems, Nursing Information Systems, Medical Imaging, Computer Assisted 
Diagnosis, Surgery Training e Planning Systems; 

b) Ferramentas para cuidados de saúde primários e/ou para consultórios de 
médicos e farmácias; 

2. Telemedicina e cuidados no domicílio, sistemas e serviços de saúde personalizados 
como sistemas de gestão da doença, monitorização remota dos pacientes (por 
exemplo em casa), teleconsulta, telecuidados, telemedicina e teleradiologia; 

3. Redes de informação de saúde integradas regionais/nacionais (HIN – Health 
Information Networks), sistemas de registo de saúde electrónico distribuídos (EHR – 
Electronic Health Record) e serviços associados como a prescrição ou referenciação 
electrónicas; 

                                                 
11 Esta definição do mercado foi proposta pelo eHealth Industries Stakeholders Group que reporta ao Subgrupo 
de eHealth do i2010 e inclui representantes das seguintes organizações: COCIR (Coordination Committee of the 
Radiological, Electromedical and Healthcare-IT Industry), IHE (Integrating the Healthcare Enterprise), EHTEL 
(European Health Telematics Association) e Continua Health Alliance. 
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4. Sistemas não-clínicos de uso secundário 

a) Sistemas de educação para a saúde e promoção da saúde dos 
cidadãos/pacientes como portais de saúde ou serviços de informação de 
saúde on-line; 

b) Sistemas especializados para investigadores e sistemas de recolha e análise 
de dados para saúde pública como programas de bio-estatística para 
doenças infecciosas, desenvolvimento de fármacos e análise de ganhos em 
saúde; 

c) Sistemas de suporte, por exemplo sistemas de gestão da cadeia logística, 
sistemas de agendamento, sistemas de facturação, sistemas administrativos 
e de gestão que suportam os processos de prestação de cuidados (mas não 
são utilizados directamente por pacientes nem por profissionais de saúde). 

 

 

Quadro 23. Definição de eHealth segundo a Organização Mundial de Saúde. 

 

 



 178

CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EM SAÚDE, EM PORTUGAL 
ANA PASCOAL, SARA CARRASQUEIRO, FILIPA VALE, ANA SILVA, PEDRO ENCARNAÇÃO e CECÍLIA CALADO 

No final do século XX, início do século XXI, implementaram-se por todo o mundo projectos-
piloto de serviços de eHealth que demonstraram as suas vantagens para os diversos 
stakeholders. Contudo, a adopção generalizada destas soluções ainda não se verificou, 
como será desenvolvido adiante, e é neste estádio que se encontram actualmente Portugal 
e a Europa. 

5ª Fase – e-Health 2.0 (Redes Sociais) 

Dentro do desenvolvimento da eHealth, pode definir-se uma segunda geração de sistemas, 
em paralelo com o que se designa no contexto alargado das TIC de Web 2.0. 

A Web 2.0 é um termo utilizado para identificar uma segunda geração de comunidades e 
serviços que utiliza as tecnologias Web e a Internet para criar espaços de interacção e redes 
sociais virtuais. Embora o termo possa sugerir que se refere a uma actualização de 
especificações técnicas, não se trata disto mas sim de uma mudança na forma como a Web 
é encarada: um ambiente de interacção sem limites, onde há espaço para diversas 
iniciativas. Os blogs, as wikis, as redes sociais, a partilha de vídeos e os podcasts são os 
ícones desta geração, embora, na verdade, qualquer serviço ou aplicação que proporcione 
interacção e estabelecimento de comunidades virtuais esteja de acordo com o conceito, 
como os tradicionais Webgroups. 

No contexto da saúde, o termo eHealth 2.0 começa também a ser utilizado para referir 
aplicações destinadas a criar redes sociais relacionadas com saúde e conteúdos gerados 
por utilizadores. Qualquer uma destas aplicações pode ser utilizada no ambiente aberto da 
Internet, onde começam a proliferar sites e blogs de troca de informações e opiniões de 
pacientes (incluindo classificações de prestadores) ou, em ambientes mais restritos, por 
exemplo para fomentar a partilha informal de experiências entre profissionais. Começa a ser 
também um importante veículo de co-desenvolvimento de aplicações abertas (open 
software). 

Verifica-se a utilização crescente destes meios por pessoas com doenças crónicas, não 
apenas para suporte emocional mas também para conhecimento clínico. Os médicos e 
investigadores estão a entrar nestas comunidades para investigar testemunhos sobre 
diferentes opções terapêuticas e os seus efeitos. Exemplos destes projectos são o 
americano PattientsLikeMe (http://www.patientslikeme.com/), o inglês PatientOption 
(http://www.patientopinion.org.uk) ou a iniciativa de serviço de saúde britânico NHS Choices 
(http://www.selfhelpguide.nhs.uk/). 

O objectivo destes projectos é a criação de espaços de informação que permitam o 
“empowerment” do paciente para que este possa tomar parte activa nas decisões perante a 
sua doença e, por outro lado, partilhar o seu conhecimento com outros doentes. Por outro 
lado, podem contribuir para novas linhas de investigação, uma vez que em algumas destas 
iniciativas os pacientes partilham os seus dados com médicos, farmacêuticas, indústrias de 
dispositivos médicos e investigadores, constituindo o que se intitula de “patient-driven 
research”. A California HealthCare Foundation analisou os conteúdos de alguns fóruns e 
temas tendo concluído que o conhecimento contido em alguns é enorme, mesmo quando 
comparado com Faculdades de Medicina ou Farmacêuticas (California HealthCare 
Foundation, 2008). 
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A disponibilidade destes meios coloca muitas questões, desde logo acerca da qualidade e 
utilidade da informação trocada, havendo portanto um grande cepticismo por parte dos 
profissionais de saúde em relação a estas aplicações, como se pode constatar nos 
resultados apresentados na Figura 49. 

 

Figura 49. Investigação na Internet por pacientes: perspectiva dos médicos  
(fonte: European Comission (European Comission, 2008-1).  

 

Contudo, é importante considerar que eHealth 2.0 não é uma opção, é hoje em dia já uma 
realidade em franco crescimento. Perante este cenário, os prestadores e gestores de redes 
de prestação deverão intervir no processo por forma a garantir a qualidade e utilidade, por 
exemplo através de referenciação a sites de informação credíveis. Uma possível forma de 
conseguir garantir que os dados trocados são reais, e que portanto a rede social poderá 
beneficiar da troca de experiências, será integrar na estratégia de interoperabilidade de EHR 
a possibilidade de, a pedido dos pacientes, exportar para estas redes parte da sua 
informação (anonimizada e certificada). 

6ª Fase – Sistemas de Gestão de Conhecimento 

Antevendo a próxima etapa evolutiva dos sistemas de informação para a saúde, e depois de 
assegurar o estabelecimento de redes electrónicas de saúde interoperáveis, é expectável 
que se assista ao enfoque na área do Conhecimento, ou seja, na análise e interpretação de 
informação contextualizada e na inferência de regras. 

À medida que a informação disponível em sistemas operacionais for crescendo em âmbito e 
quantidade, maior será o interesse na sua exploração. Segundo previsões da IDC (IDC, 
2009), prevê-se que a área de Business Intelligence seja uma das que crescerá mais nos 
próximos anos.  
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As potencialidades neste âmbito serão vastas, podendo considerar-se quatro vectores de 
desenvolvimento dos sistemas de informação para a saúde: 

• aumentar o conhecimento sobre a organização através da análise da informação 
associada a sistemas operacionais (clínicos e administrativos) com vista à melhoria 
contínua dos processos, nomeadamente a distribuição dos recursos e optimização 
dos fluxos (por exemplo usar a informação para perceber: Como trata a organização 
determinados casos/patologias? Que recursos gasta? Onde há atrasos ou erros 
processuais?); 

• aumentar o conhecimento sobre o utente, integrando e enriquecendo a informação 
relevante que a ele diz respeito e que se encontra dispersa por toda a cadeia de 
prestação de cuidados de saúde nos seus diversos níveis (primários, hospitalares e 
continuados), em unidades públicas ou privadas, dentro ou fora do país 
(especialmente a nível Europeu) e estudando os seus padrões de comportamento 
(sintomas, sinais, diagnósticos, reacções, etc.) face aos seus similares para melhor 
adequar terapêuticas; 

• aumentar o conhecimento médico, técnico e científico através da exploração dos 
dados dos sistemas clínicos (data mining), da integração de bases de conhecimento 
nos sistemas clínicos operacionais, da formação contínua dos profissionais e da 
exportação de dados clínicos anonimizados para centros de investigação de 
Medicina ou tecnologias; 

• aumentar o conhecimento dos cidadãos em saúde através de plataformas de partilha 
de conhecimento dirigidas ao grande público, com a participação de múltiplos 
actores, por exemplo centros de investigação, indústria, prestadores de cuidados de 
saúde e associações de doentes. 

Note-se que, uma vez que os sistemas de informação irão focar-se em áreas cada vez mais 
do conhecimento e da decisão, o envolvimento e participação dos profissionais de saúde e 
dos gestores no no desenvolvimento e optimização dos SI tem que ser maior. Os factores 
críticos para o sucesso das novas gerações de sistemas de informação, para além dos 
tecnológicos (fiabilidade, segurança e usabilidade), serão cada vez mais organizacionais. 
Será essencial a constituição de equipas com um mix correcto de perfis profissionais – não 
só das TI mas também das áreas clínicas, de sistemas de produção e de gestão hospitalar – 
e que essas equipas possuam adequada formação, responsabilização e reconhecida 
competência nas áreas em que actuam. 

7ª Fase - Bioinformática 

Outra importante área de aplicação de TICs ao sector da saúde é a Bioinformática, que 
apareceu no contexto da investigação em Ciências da Vida e pode definir-se como a área 
da informática dedicada à Biologia, com particular enfoque na Biologia Molecular. 
Actualmente são gerados muitos dados que só podem ser analisados com recurso à 
bioinformática, um dos exemplos é o da sequenciação do genoma humano. Sem 
ferramentas informáticas é impossível analisar o genoma de uma simples bactéria quanto 
mais de um ser humano. A título ilustrativo, refira-se que o genoma humano tem 3,2 mil 
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milhões de pares de bases (em 46 cromossomas) e o de uma bactéria como Escherichia 
coli tem 4,6 milhões de pares de bases12. 

Em resposta aos desafios (aparentemente intransponíveis) colocados por doenças de 
elevada complexidade como o cancro, condições neurológicas e doenças cardio-vasculares, 
os investigadores desenvolveram uma nova abordagem designada biologia de sistemas. 
Este paradigma baseia-se em traduzir as funções do corpo humano em modelos 
computacionais a escalas diferentes, desde o corpo inteiro até à escala molecular passando 
pelos níveis dos sistemas fisiológicos, órgãos, tecidos e células. Munidos destes modelos, 
será possível compreender o sistema, prever o risco de doença, preveni-la, diagnosticá-la e 
tratá-la, assim como simular os efeitos de fármacos tornando o seu desenvolvimento mais 
rápido, eficiente e seguro.  

De acordo com as conclusões da conferência ICT-BIO 2008 “Computer Modelling and 
Simulation for Improving Human Health” (European Commission, 2008-2), esta linha de 
investigação é considerada como uma das mais promissoras mas também extremamente 
complexa pois, por um lado, muitas das doenças que nos afectam são multi-factoriais e, por 
outro, muitas delas envolvem diversos genes, com diversas mutações génicas, e vias 
metabólicas distintas. A complexidade e a enorme quantidade de dados gerados, torna esta 
área absolutamente dependente das Tecnologias de Informação impondo-lhes novos 
requisitos que fomentam o desenvolvimento de supercomputadores, tecnologias grid13, 
tecnologias para assegurar privacidade e sistemas para modelação de processos biológicos. 

Evidência do interesse e investimento nesta área, é o financiamento da Comunidade 
Europeia de diversos projectos de investigação através do FP7 sob o programa “Virtual 
Physiological Human” cujo objectivo é desenvolver ferramentas de recolha e processamento 
de dados para desenvolvimento de modelos capazes de prever o aparecimento de doenças 
e o respectivo risco e de simular a reacção a diferentes planos terapêuticos. Em última linha, 
o que se pretende é aumentar o conhecimento médico e científico para desenvolver uma 
medicina preditiva e personalizada (EC 2008-3). 

Esta é uma área ainda essencialmente no domínio da investigação e desenvolvimento, não 
se prevendo no futuro próximo a sua utilização rotineira nos sistemas de prestação de 
cuidados de saúde. É no entanto uma área muito promissora, que poderá vir a alterar 
radicalmente a forma como é feita a gestão de riscos em saúde, pelo que poderá ser 
relevante e diferenciador para as seguradoras acompanhar os desenvolvimentos nesta área. 

A Figura 50 ilustra a evolução da abrangência dos Sistemas de informação para a Saúde. 
 
 
  

                                                 
12 As bases que constituem o DNA são identificadas pelas 4 letras do código genético: A (Adenina),C (Citosina), 
G (Guanina) e T (Timina). 
13 As tecnologias grid (em grelha) permitem dividir o processamento de dados entre diversas máquinas (em rede 
local ou rede de longa distância), por forma alcançar uma alta taxa de processamento, permitindo solucionar 
problemas que necessitam de um número elevado de ciclos de processamento ou de acesso a grande 
quantidade de dados. 
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Figura 50. Evolução da abrangência dos Sistemas de Informação para Saúde.  

 

IV.6.3 ANÁLISE DE ADOPÇÃO DE eHEALTH NA EUROPA E EM PORTUGAL 

Da investigação à adopção massiva  

Ao longo dos últimos 20 anos, desde o advento da Sociedade da Informação, um pouco por 
todo o mundo, apostou-se na investigação e desenvolvimento da área de eHealth, tendo 
sido desenvolvida uma multiplicidade de projectos-piloto. Através dos programas de apoio à 
investigação, desenvolvimento e demonstração, a Comissão Europeia financiou diversos 
desses projectos, primeiro projectos-piloto locais de telemedicina e telesaúde, depois cada 
vez em temas mais específicos, nomeadamente: biosensores, informática biomédica, 
sistemas de saúde pessoais, sistemas de suporte à decisão, Ambient Assisted Living14, 
entre outros (European Commission, 2007-1). 

Por outro lado, ao nível político, a Comissão Europeia, implementou a Estratégia de Lisboa 
definindo planos de acção e metas a atingir no âmbito de eHealth que foram sendo 
adoptados nas estratégias nacionais de cada Estado-Membro. Estas metas foram evoluindo: 

• desde um enfoque na componente infra-estrutural presente no “e-Europe 2002 
Action Plan”; 

                                                 
14 Ambient Assisted Living (AAL) é um conceito que engloba servços, sistemas e tecnologias concebidos para 
serem inseridos no quotidiano dos utilizadores de forma muito intuitiva e não obstructiva. É especialmente 
importante para aumentar a adopção e qualidade dos sistemas de informação em contextos de processos 
interactivos em tempo real (nomeadamente a prestação de cuidados de saúde) ou perante utilizadores com 
necessidades especiais (nomeadamente idosos ou pessoas com necessidades especiais). 
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• passando por questões de estratégia, interoperabilidade, mobilidade e adopção, 
presentes no “e-Europe 2005 Action Plan”; 

• até metas relacionadas com a criação de um espaço único europeu da informação 
com comunicações de elevada largura de banda, seguras e a um preço acessível, 
conteúdos ricos e diversificados e serviços digitais, e ainda investigação e inovação 
de classe mundial, descritas no actual plano “i2010.” 

Contudo, apesar de eHealth estar na agenda política, do investimento feito em investigação, 
do desenvolvimento tecnológico alcançado e da existência de diversos projectos 
demonstrativos da potencialidade das TIC para gerar benefícios clínicos e administrativos 
aos diversos intervenientes de um sistema de saúde, ainda se verifica uma reduzida adesão 
a serviços de e-Health pelas organizações de Saúde. As razões apontadas para esta 
situação são a falta de confiança nestas soluções por parte dos diversos intervenientes do 
sistema, falta de clareza em questões relacionadas com financiamento e responsabilidade e 
questões relacionadas com fragmentação do mercado e falta de interoperabilidade 
(European Commission, 2009-2). 

Em linha com estas conclusões, Benedict Stanberry (Stanberry, 2007) analisa o estádio de 
adopção de eHealth, à luz da teoria de Moore sobre difusão de inovação e ciclo de vida de 
adopção de tecnologia, reportada na sua obra “Crossing the chasm” (Figura 51). Stanberry 
verifica que a maioria dos serviços de eHealth existentes são locais, uni-disciplinares e de 
reduzida utilização devido ao facto de ainda só terem sido adoptados pelo segmento de 
mercado “early adopters / visionaries”.  
Para atravessar o fosso e alcançar  o segmento “early majority / pragmatists” será 
necessário assegurar e demonstrar que as soluções de eHealth resultam em benefício para 
os objectivos de negócio e são sustentáveis. Para atravessar o segundo fosso, para o 
segmento “late majority / conservatives” é apenas necessário tornar as soluções mais 
simples. 

 

Figura 51. Ciclo de Vida de adopção das tecnologias (fonte: Stanberry, 2007 (adaptado de 
Moore)).  
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Em outro estudo, a eHealth Taskforce da Comissão Europeia identificou os seguintes 
vectores para acelerar o desenvolvimento do mercado de eHealth na Europa (European 
Commission, 2007-2): 

• redução da fragmentação do mercado e da falta de interoperabilidade através de 
pilotos, benchmarking, normalização e certificação; 

• melhorar a conformidade legal e a aceitação dos consumidores através de 
disseminação de informação, boas práticas, guias, recomendações e implementação 
de ferramentas de avaliação; 

• facilitar o acesso a investimento através de aumento de visibilidade e formação, 
workshops, melhoria na cooperação, testes e pilotos e guia para financiamento; 

• melhorar o procurement. 

Perante estas conclusões desenvolveram-se recentemente estudos, compilações e 
projectos demonstrativos das vantagens e indicadores de boas práticas na área de eHealth, 
de que são exemplos: 

• Plataforma de intercâmbio de boas práticas “ePractice.eu “, www.epractice.eu/  

• Relatório de casos de estudo dos diversos Estados-Membros “Good eHealth Report” 
(European Commission, 2009-3) 

• Relatório de um estudo demonstrativo do impacto positivo das TIC na segurança dos 
pacientes, “eHealth for Safety. Impact of ICT on Patient Safety and Risk Management 
(European Commission, 2007-3) 

• Projecto e relatório de análise de impacto de serviços de eHealth, “eHealth impact”, 
(Stroetmann et al, 2006) 

Em relação à segurança nos contactos dos utentes com o sistema de saúde, o British 
Medical Journal (BMJ) publicou, em 2007, um estudo que estimava que cerca de 30.000 
doentes por ano serão afectados com os erros nos hospitais na Holanda, dos quais 1.700 
causariam a sua morte.  
O Institute of Medicine of the National Academies (IOM) estimou, em 2005, que cerca de 
100.000 americanos morrerão por ano devido a erros médicos evitáveis – note-se, um 
número superior aos que morrem de cancro da mama ou SIDA. Segundo o estudo acima 
apontado (European Commission, 2007-3), as tecnologias de informação podem ajudar a 
melhorar esta situação de três formas: 

1) evitando erros médicos e incidentes adversos (por exemplo: identificação 
automática de alergias e interacções medicamentosas durante o acto de 
prescrição, ou confirmação automática da identidade do paciente antes da 
administração); 

2) iniciando respostas rápidas a eventos (por exemplo: detecção, reporte e retirada 
mais rápidos de medicamentos); 

3) monitorizando os eventos e aprendendo com as experiências anteriores. 

O estudo aponta que, neste contexto, são úteis os seguintes sistemas: processo clínico 
electrónico (EPR), sistemas de prescrição/requisição electrónica, sistemas de alerta e de 
incidentes e sistemas de suporte à decisão, contudo, é também essencial que a introdução 
dessas tecnologias seja acompanhada de alterações nos processos de trabalho e 



 185

CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EM SAÚDE, EM PORTUGAL 
ANA PASCOAL, SARA CARRASQUEIRO, FILIPA VALE, ANA SILVA, PEDRO ENCARNAÇÃO e CECÍLIA CALADO 

consideração do ambiente envolvente à Instituição (contexto legal e regulatório, desafios 
éticos e procedimentos de garantia de qualidade).  

O último estudo atrás listado, “eHealth impact”, analisou 100 casos de boas práticas em 
eHealth na Europa (pesquisáveis através do sítio do projecto http://www.ehealth-impact.org).  
No relatório final, intitulado “eHealth is worth it” (Stroetmann et al., 2006) conclui-se que 
perante abordagens, contextos e processos de implementação adequados, os investimentos 
em eHealth trazem benefícios ao nível da qualidade e da produtividade, que, por sua vez, 
libertam capacidade e aumentam o acesso. Uma vez implementados com sucesso, o valor 
dos benefícios para os casos analisados aumenta anualmente excedendo os custos muito 
significativamente.  
Dos 10 casos analisados com maior detalhe (Figura 52), concluiu-se que todos eles 
produziram resultados líquidos positivos ao fim de um intervalo de tempo que varia entre 2 e 
8 anos (5 anos em média). Em relação à distribuição de benefícios 43%, em média, 
revertem a favor dos cidadãos, 52% dos prestadores de cuidados de saúde e os restantes 
5% beneficiam outras partes. Foram também identificados outros benefícios ao nível da 
Qualidade: pacientes e profissionais informados; informação utilizada para agilizar 
processos; cuidados atempados e horas; segurança; efectividade; acesso; eficiência. 

 

 
Figura 52. Valores estimados dos custos e benefícios cumulativos de eHealth (dados 
recolhidos entre 1994 a 2008 (10 sites) em milhões de €, Comissão Europeia, 2008).  
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Situação Actual na Europa 

Em relação à adopção de tecnologias e sistemas de informação na Europa, assistiu-se a um 
desenvolvimento notório nos últimos cinco anos, confirmado por um estudo implementado 
junto dos médicos prestadores de cuidados primários dos diversos países da Comunidade 
Europeia (European Commission, 2008-1): 

• Na maioria dos prestadores existe uma infra-estrutura constituída por computadores 
e acesso à Internet (em média 87% têm computador, 69% uma ligação à Internet e 
48% possuem ligação de banda larga); 

• O armazenamento de informação administrativa e clínica dos pacientes e uso de 
computador durante a consulta estão a tornar-se prática corrente (80% dos inquiridos 
registam informação administrativa e 76% registam informação clínica de forma 
estruturada). 

Por outro lado, o mesmo estudo confirma que os serviços mais complexos que envolvem 
redes de partilha inter-institucional evidencíam ainda taxas de adopção muito reduzidas (ver 
Figura 53): 

• Quanto à partilha de informação com outros prestadores ou outros intervenientes do 
sistema de saúde, a adopção é ainda muito ténue (inferior a 20%), sendo 
particularmente reduzida na ligação a seguradoras (cerca de 3%). A única excepção 
é a ligação a laboratórios, onde existe já uma adopção moderada (40%). No total da 
relações com diversos intervenientes, verifica-se uma moderada prática de 
transferência electrónica de dados dos pacientes (cerca de 40%); 

• Os serviços de conectividade com os pacientes são ainda uma excepção (apenas 
4% dos inquiridos trocam mensagens com os pacientes e os serviços de 
telemonitorização são praticamente inexistentes, inferior a 1%); 

• A utilização de plataformas para educação continuada é prática corrente (ronda 
82%). 

Caracterização sumária da adopção de eHealth na Europa
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Figura 53. Caracterização sumária da adopção de eHealth na Europa  
(fonte: Comissão Europeia, 2008-1).  
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Aquele estudo incluía ainda a recolha de opinião sobre eHealth, tendo-se concluído que, em 
média, os profissionais concordam (ou concordam muito) que as TIC melhoram a qualidade 
dos serviços prestados, não havendo em nenhum país uma atitude média negativa em 
relação às TIC (Figura 54). 

 

Figura 54. Atitude dos médicos em relação ao uso de TICs na saúde 
(fonte: European Comission (European Comission, 2008-1)).  

Quanto à percepção do impacto das TIC, ele é, em média, considerado positivo nos 
processos de trabalho e diagnósticos mas nulo na relação com os pacientes e 
disponibilização de novos serviços (o que se justifica pelo facto de ainda não serem 
largamente adoptados serviços em rede). 

Em relação a facilitadores para a adopção, os principais factores apontados foram: 

• A inclusão do tema nos curricula dos cursos de Medicina; 

• Maior auto-treino e apoio na implementação das TIC (com ênfase nos países mais 
atrasados); 

• Melhor funcionamento em rede com os diversos intervenientes; 

• Implementação de programas de telemonitorização para gestão da doença.. 

Quanto a barreiras, os factores apontados foram: 

• Falta de suporte na manutenção das TI; 

• Custo (especialmente nos países mais atrasados). 

Em conclusão, verifica-se que nos aproximamos do ponto de viragem para adopção 
massiva de e-Health. Existem estratégias, projectos-piloto que constituem evidência dos 
benefícios e disponibilidade tecnológica. Os profissionais de saúde possuem a infra-
estrutura necessária, estão sensibilizados para a importância da área e motivados para 
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aceitar a sua utilização, havendo já elevada utilização dos sistemas intra-instituição. As 
aplicações destinadas a redes integradas de saúde estão numa fase de imaturidade e 
portanto de fraca adopção. É necessário que os intervenientes do sector (investigadores, 
indústria farmacêutica e dos equipamentos médicos, prestadores, gestores, financiadores, 
reguladores e doentes) se consciencializem sobre os benefícios de trabalhar em redes de 
parcerias (formais ou informais) criando novos métodos de partilha de informação, trabalho 
e decisão, não subestimando os retornos indirectos. Assim, os principais desafios nesta fase 
relacionam-se com a  facilitação do desenvolvimento de redes de saúde integradas e 
interoperáveis nomeadamente: 

• adopção de mecanismos e políticas de segurança às escalas nacional/regional; 

• garantia de participação e alinhamento entre intervenientes; 

• definição de arquitecturas e normas visando a interoperabilidade entre sistemas; 

• implementação de projectos de eHealth a escalas regionais, nacionais e europeia; 

• desenvolvimento de mecanismos de governança e sistemas de certificação. 

 

Situação Actual em Portugal (Sistemas de Informação na Saúde) 

Em Portugal os sistemas administrativos hospitalares (HIS) apareceram largamente 
disseminados na década de 90 e os sistemas de informação clínicos foram introduzidos já 
nos finais século XX, início do século XXI, com um atraso muito considerável em relação a 
outros paises.  A realidade que então se verificava em muitas instituições prestadoras de 
cuidados de saúde portuguesas (públicas e privadas) era de uma grande diversidade de 
aplicações instaladas, grande parte delas desenvolvidas “à medida” e já obsoletas, sem 
integração completa das suas interfaces e uma insuficiente e heterogenea cobertura dos 
requisitos dos vários serviços, especialmente ao nível clínico. Paralelamente, inexistiam 
políticas e estratégias formais para a área na maioria das instituições e registava-se 
escassez de recursos humanos afectos à área “Informática”. 

Nesta primeira década do presente século tem-se assistido em Portugal a um notório 
desenvolvimento da área através da actualização tecnológica dos sistemas hospitalares, do 
desenvolvimento de projectos de eHealth e da maturação da organização e gestão dos 
SI/TI.  

Algumas iniciativas de eHealth no contexto nacional, podem ser consultadas em dois 
estudos da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação 
(APDSI) disponíveis no site www.apdsi.pt, o primeiro data de 2004 (APDSI/ADT, 2004) e o 
segundo de 2007 (APDSI, 2007). No segundo estudo é apresentada uma análise evolutiva 
da adopção dos sistemas de eHealth em Portugal (Carrasqueiro, 2007) em que se constata 
que nos últimos anos se têm desenvolvido diversos projectos, nomeadamente: 

• implementação gradual de sistemas de informação clínicos e de sistemas de arquivo 
e distribuição de imagem médica digital (PACS) em hospitais, clínicas e centros de 
saúde; refira-se ainda a este respeito que o sector privado está melhor apetrechado 
destes sistemas, uma vez que algumas aplicações em uso na grande maioria das 
unidades do SNS são obsoletas; 
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• implementação gradual de intranet em hospitais como ferramenta de comunicação, 
colaboração, disponibilização de conteúdos e integração no acesso a aplicações; 

• desenvolvimento de uma presença na Internet através de sítio na web (ainda sem 
interactividade); 

• reforço das capacidades, alargamento geográfico e em âmbito dos projectos de 
Telemedicina (teleconsulta e telediagnóstico); 

• transacção electrónica de informação clínica e administrativa entre diferentes 
prestadores na referenciação entre os cuidados primários e hospitalares no SNS; 

• projectos centrais do Ministério da Saúde, nomeadamente o Portal da Saúde e o 
Centro de Atendimento do SNS (Saúde24). 

Acrescentam-se duas constatações importantes: 

• das várias áreas da eHealth aquela que se apresenta menos desenvolvida é a que 
se refere a serviços clínicos dirigidos aos cidadãos, nomeadamente Telecuidados e 
Telemedicina no domicílio ou acesso à informação individual de saúde pelos 
cidadãos; 

• denota-se ainda ausência de partilha e integração de informação a nível inter-
institucional, especialmente entre os sectores público e privado. 

Apesar dos desenvolvimentos dos últimos anos, quando comparado com os outros Estados-
Membro, Portugal continua a ser um dos países de adopção retardada de eHealth 
(European Commission, 2008-1) muito devido à praticamente inexistente partilha de 
informação dos pacientes.  

De acordo com a informação compilada junto de médicos de cuidados primários (European 
Commission, 2008-1), as melhores prestações do nosso país estão associadas ao uso de 
computadores nos processos de consulta (64%), uso de sistemas de suporte à decisão 
(60%) e armazenamento de informação administrativa do paciente (74%), embora para 
todos estes casos os indicadores se situem ainda abaixo da média europeia.  

Em termos infra-estruturais, Portugal acompanha a média, embora com menor percentagem 
de ligações de banda larga. Na Figura 55 pode analisar-se diversos indicadores da adopção 
de eHealth pelos clínicos portugueses (medicina geral) em comparação com a média 
europeia (a 27) e com o país com melhor resultado em cada indicador. 

As estratégias nacionais para área prevêem o desenvolvimento de alguns projectos 
estruturantes de eHealth, muitos deles já em curso, embora tradicionalmente se verifique, 
em Portugal, excessivos tempos de implementação e adopção generalizada para este tipo 
de projectos. Identificam-se em seguida alguns destes projectos: 

• Registo Nacional de Utentes do SNS – construção de base de dados nacional de 
identificação única perante o sistema e disponibilização de serviços de acesso; 
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• Registo de Saúde Electrónico – definição de política e projectos para implementar 
uma infra-estrutura SOA15 de base à construção de um EHR nacional, onde está 
prevista a integração com os prestadores privados e com o Utente. 

Infra-estrutura de TICs e preparação para eHealth
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Figura 55. Utilização de TICs pelos Médicos de Cuidados Primários em Portugal e na 
Europa  
(fonte: Comissão Europeia, 2008-1).  

Em conclusão, considera-se que Portugal está bem encaminhado na construção de eHealth, 
muito devido aos compromissos de inter-operabilidade de informação de saúde a nível 
europeu. Está próximo da média europeia em relação às bases de adopção e percepção de 
eHealth mas apresenta-se sempre inferior à média e bastante distanciado dos líderes de 
adopção (Finlândia, Dinamarca, Holanda, Suécia e Reino Unido). Na  opinião dos autores 
deste estudo esta situação não se deve apenas à condição sócio-económica do país, 
quando comparada com esses países, mas também, e sobretudo, à muito fraca participação 
de Portugal em projectos de investigação nesta área, o que acarreta o atraso da inovação 

                                                 
15 Service orientede Architecture (SOA) é um conceito de tecnologias de informação em que se implementam 
processos empresariais sob a forma de serviços que podem ser invocados através duma infra-estrutura de 
comunicação e reutilizados em diversos contextos e por diversas aplicações. 
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na indústria portuguesa e da experimentação e maturação nos prestadores de cuidados de 
saúde. 

Em relação ao conceito Health 2.0 desconhecem-se estudos que estimem a utilização 
destes fóruns por portugueses, sabendo-se que não existe nenhum site português de 
grande dimensão a actuar nesta área. Apesar da desfavorável condição socio-económica 
dos portugueses face aos líderes de adopção de eHealth, prevê-se que algumas iniciativas, 
especialmente o Plano Tecnológico, possam colocar os Portugal em pé de igualdade na 
vertente de acesso e utilização das TIC. Os projectos e-escolinha e e-escola deverão ter um 
impacto muito importante no combate à falta de acesso à rede e à iletracia informática e 
digital.  

Quanto à promissora área da Bioinformática, a participação de organizações portuguesas 
em projectos de investigação é muitíssimo reduzida, face à dos outros países europeus. 
Consultando o portfolio de projectos do programa “Virtual Physiological Human” (European 
Commission, 2008-3) verifica-se que não houve qualquer participação portuguesa nos 13 
projectos financiados ao abrigo do FP6 e que existem apenas 2 empresas nacionais a 
participar em projectos financiados pelo FP7 (cada uma em um projecto). 
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Quadro 24.Adopção de e-Health em Portugal. Ponto de situação.  
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IV.6.4 APLICAÇÕES DE E-HEALTH PROPOSTAS 

Nesta secção analisam-se alguns serviços de eHealth considerados como tendo um elevado 
potencial para trazer benefícios às seguradores, prestadores e/ou ao utente. 

 

IV.6.4.1. Redes integradas de saúde e registo de saúde electrónico 
 
O que é? 
Por “Registo de Saúde Electrónico” (ou, também designado, “História Clínica Electrónica”) 
entende-se a integração da informação clínica de cada cidadão, congregando a sua história 
clínica completa. Pressupõe: 

• que os diversos prestadores a quem o cidadão recorre possuam os meios para fazer 
o registo informático dos dados do paciente (um sistema de informação clínico ou, 
pelo menos, um computador com ligação à Internet), independentemente da 
instituição prestadora a que o utente recorreu e do subsistema que o financiou; 

• que esteja disponível um meio para a sua integração, nomeadamente para a 
pesquisa e acesso à informação do cidadão de forma segura e contextualizada. 

O Registo de Saúde Electrónico (RSE) surge assim como uma evolução do “Processo 
Clínico Electrónico”(sistema informático que armazena a informação clínica dos utentes que 
recorrem a uma instituição ou rede integrada de prestação de cuidados de saúde) no 
contexto da globalização das redes de informação. A motivação principal para a sua 
implementação está associada à ideia de que para cada episódio clínico poderá existir 
informação relevante do paciente numa das instituições a que previamente recorreu. Essa 
informação, por constituir parte do histórico, pode contribuir para o aumento da eficácia, 
segurança e eficiência da prestação. Para além disso, a compilação e análise dessa 
informação pode revelar-se determinante para o aumento do conhecimento das doenças e 
sua terapêutica e consequentemente, para a optimização dos cuidados de saúde, sua 
previsão e planeamento.  

Resumindo, a constituição de bases de dados com informação clínica pode ser relevante 
para as seguradoras, por proporcionar maior qualidade e segurança dos cuidados prestados 
aos segurados, e por constituir informação útil para a análise de riscos e para suporte na 
definição de estratégias e prémios de seguro. 

Embora existam diversas abordagens e tecnologias disponíveis para implementar o RSE, a 
sua construção é complexa desde logo pela multiplicidade de sistemas a interligar e de 
opções que se colocam. Ao nível da arquitectura de partilha da informação, por exemplo, 
existem várias abordagens possíveis desde centralizar toda a informação numa base de 
dados (é pouco interessante e dificilmente exequível) ou, no extremo oposto, recorrer a 
motores de busca para inquirir as diversas bases de dados. A solução hoje em dia 
considerada adequada, é intermédia. A informação estará distribuída nos prestadores e uma 
infra-estrutura central disponilizará serviços diversos, por exemplo registo de nova 
informação ou pedido de acesso a informação. Essa infra-estrutura, em princípio, conterá 
um resumo de dados do paciente e de cada episódio de interacção com prestadores 
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(minimum data sets) assim como o link para o sistema onde está informação mais 
detalhada. A infra-estrutura de serviços terá a seu cargo: 

• a definição e gestão de mecanismos de segurança e autenticação de todos os 
utilizadores (pessoas e sistemas); 

• a gestão de identificadores de utentes, prestadores e outros utilizadores; 

• a definição da estrutura de dados para o sumário do paciente e conjunto de dadosa 
serem acedidos no âmbito de situações emergentes (emergency data set) . 

• a definição e manutenção de dicionários que permitam a interoerabilidade semântica; 

• a definição de normas que permitam interoerabilidade técnica; 

Este tipo de arquitecturas é designado por Arquitectura Orientada para Serviços (SOA – 
Service Oriented Architecture) e as redes constituídas designadas por Redes de Informação 
de Saúde (HIN – Health Information Networks). 

Para além de implementar serviços de gestão da informação clínica, estas redes podem 
implementar transacções de informação e integração de fluxos de trabalho (por exemplo 
prescrição, requisição e referenciação electrónicas), assim como outros serviços relevantes 
para diferentes utilizadores (por exemplo notificação electrónica para saúde pública ou 
agregação de dados para financiadores). 

Outro aspecto que deve ser contemplado na implementação de um RSE é o papel do 
cidadão. É sabido que hoje em dia o cidadão (informado) deseja ser parte activa no seu 
processo de saúde. Também é consensual que a informação clínica que lhe respeita é de 
sua pertença. O papel que o cidadão terá na compilação, gestão e divulgação dos seus 
dados clínicos é pois, previsivelmente, crescente. Os sistemas a construir deverão prever, 
no mínimo, a possibilidade de consulta pelo próprio, integração com áreas de anotações 
pelo próprio e autorização de consulta e logs de acesso a a terceiros pelo próprio,. 
 

Relevância e potenciais benefícios do RSE 
O RSE, quando implementado, será nuclear para os sistemas de saúde, facilitando tarefas e 
disponibilizando informação crítica. Em relação aos impactos da sua implementação, um 
estudo solicitado pelo sistema de saúde britânico concluiu que  (Car, 2008): 

• existem importantes vantagens na implementação de RSE e estão associadas a: 
o maior legibilidade dos registos 
o maior quantidade e qualidade de informação 
o capacidade de serem acedidos remotamente e em simultâneo 
o capacidade de incorporarem diversas ferramentas de processamento e 

suporte à decisão 
o facilidade de execução de funções de pesquisa, selecção por critérios, 

agregação, auditoria e suporte à gestão 
o redução de tempo e custos 

• muitos benefícios dos RSE (acima indicados) requerem demonstração e evidência; 
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• existe apenas evidência moderada de contribuição dos RSE para melhoria do estado 
de saúde dos pacientes. 

Um estudo da Comunidade Europeia concluiu que as ferramentas associadas ao RSE (por 
exemplo a prescrição electrónica) podem contribuir para o aumento da segurança do 
paciente em três aspectos (European Commission, 2007-3): 

• ajudam a evitar erros médicos e a reduzir a ocorrência de incidentes adversos; 
• permitem intervenção rápida; 
• permitem investigar eventos; 

 

Estado de adopção 

A criação destas infra-estruturas é promovida por entidades gestoras ou financiadoras de 
redes de prestação de cuidados de saúde. Na Europa, existe o objectivo de alcançar 
interopearbilidade transfronteiriça e por isso, dentro da estratégia i2010 existe o objectivo e 
incentivo para que se criem estas estruturas a nível nacional. Os diversos Estados-Membro 
estão a implementar/têm implementados projectos neste âmbito e já existem 
recomendações para garantir a interoperabilidade a nível europeu (Commission of the 
European Communities, 2008). Estas recomendações identificam acções aos níveis Político, 
Organizacional, Técnico, Semântico e outros aspectos importantes, momeadamente 
normalização, certificação, teste de conformidade, formação e divulgação.  

Por enquanto, a maioria das estratégias para eHealth dos diversos Estados-Membro focam-
se no planeamento de eHealth, estabelecimento de infraestrutura de comunicação segura e 
definição de redes de serviços interoperáveis, nomeadamente prescrição electrónica e 
definição da base do RSE. 

Em todos os países do mundo, a criação de um RSE é o centro das estratégias e esforços 
de desenvolvimento na área das Tecnologias de Informação na saúde. Contudo, nenhum 
país atingiu abrangentemente e com pleno sucesso o RSE. Alguns países que 
desenvolveram esforços e estão adiantados na implementação do RSE são: Canadá, Reino 
Unido, Austrália e países escandinavos. 

Em Portugal, o Ministério da Saúde está também a promover projectos relacionados com o 
RSE, tendo sido apresentadas em Junho de 2009 as conclusões de um grupo de trabalho 
(criado por Despacho n.º 10864/2009 da Secretaria de Estado da Saúde) que constituirão a 
base para a continuidade de acções que levarão à implementação e disponibilização do 
Sistema Português de Registo de Saúde Electrónico (RSE) (Ministério da Saúde, 2009). No 
âmbito dos requisitos considerados inclui-se: 

• cumprimento das recomendações do Plano para a Transformação dos Sistemas de 
Informação Integrados da Saúde (PTSIIS), a estraégia do Ministério da Saúde para a 
área de eHealth. 

• Cumprimento das recomendações e directivas da CE no domínio do RSE, numa 
perspectiva pan-Europeia de e-Saúde. 
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Este estudo aborda as seguintes questões: 
• Arquitectura Aplicacional e Tecnológica; 
• Modelo de Informação; 
• Ontologias e Terminologias; 
• Segurança e Privacidade; 
• Organização e Gestão da Mudança. 

Este trabalho representa a fase embrionária do RSE sendo necessário prosseguir para 
maior detalhe, com base mais alargada de participantes e operacionalizar. O estudo está 
disponível para comentários de qualquer cidadão no Portal da Saúde 
(http://www.minsaude.pt/portal) ou no site da ACSS (http://www.acss.min-saude.pt). 
Salienta-se que este foi um trabalho com participação de diversas entidades (incluido do 
sector privado de prestação). Contudo não foi equacionada qualquer relação com o sector 
de financiamento privado (seguros de saúde), facto que deve ser analisado e equacionado 
no futuro.  

Considera-se que podem ser adoptadas regras equivalentes de acesso ao RSE para 
prestadores públicos ou privados, assim como para entidades gestoras de planos de saúde 
públicas ou privadas, salvaguardando acessos específicos relacionados com saúde pública 
para o Ministério da Saúde. 

Após a definição da arquitectura de integração, haverá sempre a necessidade de 
desenvolver serviços de consulta e de actualização (webservices) em cada um dos sistemas 
em uso nos diversos prestadores (e outros utilizadores), o que acarreta esforço financeiro 
que é importante antecipar. 

 

Barreiras 

Um estudo implementado pela Healthcare Information and Management Systems Society 
(HIMSS) identificou quatro entraves principais à implementação de RSE comuns em 
diversos países do mundo (HIMSS, 2008): 

• Financiamento – o RSE só é uma realidade nos países que investiram 
consideravelmente (com financiamento público e/ou privado) para a sua 
concretização. A título de exemplo, refere-se que o governo canadiano investio até 
Março de 2008 $1,5 bilion CAD, em complemento a investimentos privados. A 
Austrália investiu $160 milion AUD para financiar a iniciativa HealthConnect. Na 
Inglaterra estima-se que o investimento (por 10 anos) seja da ordem de £20 billiões 
de libras; 

• Governância – os melhores planos de interoperabilidade têm a liderança central 
nacional; 

• Normalização e Interoperabilidade – verifica-se lacunas a este nível em todos os 
países; Um exemplo interessante de arquitectura de integração é o Candiano, 
baseado num rede peer-to-peer de EHR interoperáveis baseados em mensagens. 
Existem diversas normas internacionais de aceitação generalizada que podem ser 
utilizadas, nomeadamente: SNOMED CT, DICOM e HL7; 
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• Comunicação – esta foi apontada a maior barreira à implementação de EHR, 
independentemente do tipo de coordenação (nacional ou de redes de prestação), 
pelo que deve ser considerada no planeamento global. Um exemplo a analisar é o 
canadiano, onde foi criada uma gateway multi-lingue, foruns e conteúdos formativos 
de apoio ao projecto. 

Ainda em relação à normalização, um estudo da Comissão Europeia (European Comission, 
2008-4) concluiu que: 

• actualmente existe falta de normas para eHealth universais, ocorrendo conflitos de 
normas e, consequentemente, de interoperacionalidade 

• não existem normas “certas” (i.e. adequadas) para eHealth, desenvolvidas para 
aplicações e casos de utilização necessários. 

O estudo identificou as principais organizações e iniciativas nesta área: a ISO, o CEN, a 
IHTSDO (desenvolve a SNOMED-CT), a HL7, a DICOM, a OpenEHR e a IHE. 

Outro aspecto relevante a considerar prende-se com a segurança. Em Portugal existe um 
enquadramento legal que providencía a base fundamental para protecção dos dados 
pessoais e para regular o acesso aos dados de saúde, embora careça de aperfeiçoamentos.  

A Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) é a autoridade nacional que tem 
como atribuição controlar e fiscalizar o cumprimento das disposições legais e 
regulamentares em matéria de protecção de dados pessoais, em rigoroso respeito pelos 
direitos do homem e pelas liberdades e garantias consagradas na Constituição e na lei.  

A implementação de sistemas de informação que registem, processem, armazenem ou 
disponibilizem dados pessoais tem que ser previamente autorizada pela CNPD, facto que 
não deve ser ignorado ou esquecido. A segurança da informação deve ser um aspecto a 
considerar, desde o planeamento inicial de projectos, sob pena de poder resultar em atrasos 
e alterações substanciais, quando assim não o é. 

O objectivo da gestão de segurança da informação é diminuir a probabilidade de ocorrência 
de incidentes devido a falhas na segurança e minimizar os prejuízos deles decorrentes e 
contempla três vertentes: 

• Confidencialidade – evitar o uso da informação não autorizado; 

• Integridade – proteger contra perda ou corrupção da informação; 

• Disponibilidade – reduzir a probabilidade de disrupção do serviço. 

A segurança é endereçada através de políticas que estabelecem a prática de 
procediementos seguros no acesso e tratamento da informação e a implementação de 
ferramentas tecnológicas. Existem diversas normas e recomendações internacionais que se 
aplicam neste âmbito, das quais se salientam: as normas ISO 27002, ISO 27799.  
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Acções a empreender 

Apresentam-se em seguida acções consideradas importantes no contexto da actividade das 
seguradoras: 

• consciencialização das mais-valias (especialmente ao nível de qualidade e 
segurança dos cuidados, mas também ao nível económico, do conhecimento e 
previsão) e dificuldades de implementação (especialmente ao nível organizacional e 
de financiamento) da integração de dados clínicos dos segurados num Registo de 
Saúde Electrónico (RSE); 

• incentivo à utilização de sistemas de registo electrónico na rede de prestação, 
condição primária para a construção de um RSE; 

• ponderação sobre o desenvolvimento de plataformas de integração e 
disponibilização de serviços no âmbito da prestação de cuidados de saúde ao abrigo 
de Seguros de Saúde Privados; 

• estar “alerta” para o processo de criação de RSE nacional e analisar, em conjunto 
com a tutela, formas de cooperação, ao nível da participação na utilização e 
dinamização do RSE; 

• considerar a constituição de um grupo de trabalho que prepare recomendações 
relativas ao acesso aos dados do RSE, clarificando qual a informação a que as 
seguradoras devem ter acesso (e de que forma), assegurando e promovendo a ética 
e confidencialidade no processo.  

 

IV.6.4.2. Telemedicina D2D 
 
O que é? 
O termo “Telemedicina” está associado à prestação de actos médicos remotos no espaço e, 
em alguns casos, também no tempo, suportados por redes de telecomunicações.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu em 1998: “Telemedicine is the delivery of 
healthcare service, where distance is a critical factor, by all healthcare professionals using 
information and communications technologies for the exchange of valid information for 
diagnosis, treatment and prevention of disease and injuries, research and evaluation, and for 
the continuing education of healthcare providers, all in the interests of advancing the health 
of individuals and their communities”. 

A OMS diferencía ‘Telemedicina’ (‘telemedicine’) de ‘Telesaúde’ (‘telehealth’) associando à 
primeira cuidados de saúde curativos e à segunda preventivos, ou de saúde pública. 
Contudo, esta diferenciação não é adoptada universalmente e por vezes ambos os termos 
são utilizados como sinónimos. 

A European Health Telematics Association (EHTEL), adoptando a classificação de serviços 
Internet, diferencia ainda duas categorias (EHTEL, 2008): 

• serviços entre profissionais de saúde, D2D (à imagem de B2B), que se analisam 
neste ponto; 
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• serviços oferecidos directamente aos pacientes, D2P (à imagem de B2C), que se 
analisam no ponto seguinte. 

Neste ponto refere-se ‘Telemedicina D2D’ como sendo a utilização de competência médica 
especializada distribuída e em rede, i.e. teleserviços entre profissionais de saúde/médicos 
(“D2D”) como teleconsulta, teleradiologia e telepatologia”. 

Estes serviços de telemedicina dividem-se habitualmente em: 

• “Teleconsulta”/segunda opinião - é (regra geral) um serviço síncrono em que um 
médico remoto comunica a tempo real com um médico (ou outro profissional de 
saúde) que acompanha presencialmente o paciente e com o próprio paciente 
(D2D2P). Este serviço é suportado por um serviço telefónico ou de videoconferência 
e ainda, desejavelmente, por ferramentas que permitem a partilha de documentos. 
Actualmente começa a ganhar expressão uma nova forma de teleconsulta 
assíncrona suportada por e-mail que visa obter aconselhamento acerca de casos 
clínicos concretos de especialistas indisponíveis a tempo real; 

• “Telediagnóstico” - é um serviço geralmente assíncrono no qual um médico remoto 
recebe informação do paciente (geralmente imagens médicas, resultados de 
análises de patologia clínica ou sinais fisiológicos) e, de forma diferida no tempo, faz 
a análise, elabora o relatório de diagnóstico e remete-o à origem. Também existe 
hoje em dia serviços de telediagnóstico a tempo real, por exemplo telepatologia de 
suporta a uma intervenção cirúrgica; 

• Inclui-se também na telemedicina a utilização de redes de telecomunicações para 
fins relacionados com a educação médica à distância (quer haja ou não prestação 
de acto médico). 

Refira-se ainda que a Telmedicina tem vindo a ser aplicada na gestão de situações 
emergentes permitindo a colaboração da equipa de emergência, junto à vítima, com equipas 
hospitalares que a vão receber. Este serviço não é aqui desenvolvido, por se tratar de uma 
situação atendida pelo sistema público. 

 
Relevância e potenciais benefícios 
A Telemedicina tem vindo a ser utilizada crescentemente como um meio facilitador da 
distribuição de recursos humanos e competências profissionais. Existem dois tipos de 
situações em que se reveste especial importância: 

• Promoção do acesso a cuidados de saúde em áreas geográficas com oferta limitada 
de profissionais de saúde – através do recurso a serviços de Telemedicina é possível 
alargar a oferta de cuidados locais evitando deslocações dos utentes e custos 
relacionados. O recurso a teleconsulta entre médico geral/familiar e outro 
especialista permite, por exemplo, qualificar a referenciação de cuidados e fazer o 
seguimento de planos terapêuticos, evitando consultas de especialidade remotas. A 
utilização de serviços de telediagnóstico, por outro lado, permite também colmatar as 
falhas de recursos humanos, especialmente neuro-radiologistas, radio-logistas e 
patologistas, mas também dermatologistas, oftalmologistas, cardiologistas, 
cirurgiões, entre outros. Existindo localmente equipamento médico e técnico de 
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saúde que o opere, torna-se possível prestar serviços de MCDT (ou alargar o horário 
em que são prestados) que de outra forma implicariam deslocações dos utentes. Em 
Portugal, existe uma assimetria de oferta de cuidados, com particular expressão 
entre o litoral e interior do território, pelo que o estabelecimento deste tipo de 
serviços poderá representar um benefício considerável para os utentes que habitam 
o interior do País; 

• Promoção da qualidade dos cuidados através de recurso a 2ª opinião - a contínua 
evolução científica e tecnológica requer dos profissionais de saúde uma 
especialização cada vez maior. Assim, perante casos clínicos concretos, a melhor 
resposta é suportada por recursos cada vez mais especializados, mas também mais 
escassos e indisponíveis localmente. A educação continuada e o estabelecimento de 
redes de colaboração online, serviços de Telemedicina entre especialistas ou 
hospitais, é cada vez mais justificável. Estas redes tendem a estabelecer-se entre 
pequenos hospitais ou clínicas e hospitais especializados e/ou universitários. Ao 
nível das redes de planos de saúde, parece-nos importante a identificação de pólos 
de especialização ou de profissionais altamente diferenciados e o estudo da 
possibilidade de estabelecer com eles estas redes de colaboração. 

 
Estado de adopção 
Por todo o mundo existem diversos projectos-piloto desde há décadas. Contudo, a sua 
utilização rotineira varia – em alguns sistemas é ainda pouco frequente enquanto em outros 
já está bem operacionalizada. 

Em alguns paises existem empresas dedicadas a este negócio que, entre outros, têm 
clientes na área dos seguradores, por exemplo a RT2S (Espanha). Podem encontrar-se 
listas de casos de estudo em: 

• Relatório da EHTEL sobre Telemedicina Sustentável (EHTEL, 2008); 

• Relatório da CE sobre casos de sucesso de eHealth (European Comission, 2009-3); 

• Base de dados do estudo “eHealth impact”, pesquisável através do sítio do projecto 
http://www.ehealth-impact.org . 

Em Portugal, existem também serviços de telemedicina entre prestadores do SNS, embora 
a grande maioria deles tenham um caracter ainda experimental ou restrito no âmbito e na 
capacidade de oferta (quase sempre limitado a pré-agendamento e uma agenda fixa e 
limitada a poucas horas semanais). Embora exista um plano de acção na área de eHealth já 
atrás referido o plano para a componente de Telemedicina está remetido para um estudo 
suplementar que ainda não foi iniciado (à data deste trabalho). Desconhece-se, por outro 
lado, oferta consistente destes serviços no sector privado. 

 
Barreiras 
As principais barreiras à utilização da ‘Telemedicina’ não são hoje em dia de teor 
tecnológico. Como já analisado, a grande maioria dos prestadores possui ligação à Internet 
e muitos deles de banda larga, o que lhes permite estabelecer comunicações a tempo real 



 201

CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EM SAÚDE, EM PORTUGAL 
ANA PASCOAL, SARA CARRASQUEIRO, FILIPA VALE, ANA SILVA, PEDRO ENCARNAÇÃO e CECÍLIA CALADO 

ou em diferido. Também se verifica que a maioria dos hospitais e centros de imagem de 
grande dimensão têm implementada uma solução de PACS, o que permite o 
armazenamento e partilha de exames de imagiologia e outros. Os aspectos tecnológicos 
que julgamos que ainda carecem de melhoria são a questão da interoperabilidade e da 
segurança que, em abono da verdade, são também aspectos organizacionais. 

As razões para uma adopção tão ténue prendem-se com aspectos organizacionais, 
nomeadamente: 

• Ausência de incentivos e planos de financiamento público e privado e incerteza 
relacionada com a rentabilização do investimento; 

• Contexto legal pouco claro, assim como questões de certificação, qualidade e 
segurança não eclarecidas; 

• Limitada cultura, experiência e proactividade na colaboração entre diversos 
prestadores. 

 
Acções a empreender 
As seguradoras devem entender a Telemedicina como um serviço a considerar no 
planeamento da Rede de Prestadores, nomeadamente em localizações geográficas onde a 
oferta de serviços de saúde é insuficiente. Outro aspecto que deverá ser equacionado é o 
recurso à Telemedicina como 2ª opinião, podendo substituir-se a uma segunda consulta 
presencial. A ideia é assegurar o acesso às competências óptimas a um maior número de 
clientes e, simultaneamente, estimular a optimização da utilização de recursos escassos 
através de cooperação à distância. 

Em Portugal não existe nenhuma organização dedicada à prestação de serviços de 
telemedicina, capaz de oferecer serviços em contínuo (24 horas/dia) e de forma alargada 
(às diversas especialidades médicas). Existem contudo alguns prestadores de cuidados de 
saúde que disponibilizam este tipo de serviços, nomeadamente na área da teleradiologia. 
Alguns motivos prendem-se com a imaturidade deste mercado, nomeadamente no que se 
refere à procura (pouca procura de trabalhar em redes de colaboração e indefinição acerca 
do financiamento). As seguradoras poderão equacionar o incentivo ao estabelecimento 
deste tipo de oferta através da explicitação de necessidades, recomendando-se a 
elaboração de estudos nesse sentido. Saliente-se que não é espectável que estas soluções 
tragam benefícios financeiros directos aos seguradores. Contudo, poderão constituir 
elementos de fidelização dos clientes, de promoção da qualidade dos cuidados e de 
redução de custos processuais e outras vantagens pelo facto de poderem concentrar a rede 
de prestadores. 

 
 

IV.6.4.3 Telecuidados e telemonitorização D2P 
O que é? 

O termo “Telecuidados” refere-se à prestação remota de cuidados de saúde e informação 
utilizando as TIC. O acrónimo D2P reforça que estes serviços são entregues directamente 
ao paciente. Combina equipmento, monitorização e resposta por forma a promover a 
independência dos indivíduos. 
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Estes serviços são concebidos para serem aplicados em situações concretas, destacando-
se: 

• Telecuidados e telemonitorização integrados em planos de gestão da doença crónica 
- estes serviços baseiam-se num protocolo terapêutico aprovado, geralmente 
transposto para um sistema de informação acedido pelo paciente e por profissionais, 
onde se registam os  dados clínicos do paciente o plano de cuidados. Este sistema é 
usualmente complementado por um call centre disponível para aconselhar o doente 
e por um (ou vários) dispositivos médicos que monitorizam um ou vários parâmetros 
do paciente. O dispositivo médico integrado no plano assume por vezes sob a forma 
de um dispositivo usável ou smart chip, outras vezes um dispositivo contido numa 
mala. 

• Telecuidados e telemonitorização para a idosos, também chamado ‘Ambient 
Assisted Living’ (AAL) – este serviço disponibiliza apoio de saúde e social de 
acompanhamento a idosos no seu lar. Contempla um call centre, sistemas de 
alarme, sistemas de apoio a toma de medicamentos e por vezes sistemas de 
monitorização de sinais fisiológicos, implementandos sob a forma de ambientes 
domésticos inteligentes. 

De referir ainda que existem outros serviços de telecuidados como por exemplo: 

• Teleaconselhamento (ou Teleconsultas, nos países em que é permitido) sobre a 
Internet; 

• Triagem de situações urgentes e emergentes e respectivo atendimento ou 
encaminhamento. 

 

Relevância e potenciais benefícios 

• Planos de gestão da doença crónica – cerca de 70% dos gastos em saúde são 
afectos ao tratamento de doentes crónicos. A implementação de um plano de gestão 
da doença e o recurso a soluções de telecuidados permite um melhor cumprimento 
do plano terapêutico, o esclarecimento de dúvidas ou renovação de prescrição em 
casa, a redução de agudizações ou a sua detecção precoce, a redução do número 
de visitas e internamento hospitalares, a alta mais precoce, a detecção precoce de 
um evento recorrente (por exemplo em doente pós enfarte coronário). Globalmente, 
espera-se que possa contribuir para a melhoria da saúde dos doentes e, 
simultaneamente para a redução de custos do sistema; 

• Suporte aos idosos (AAL) - estes serviços são de extrema importância pois, com o 
envelhecimento da população, é essencial retardar o momento em que os idosos 
deixam de ser independentes e não será financeiramente sustentável prestar todos 
os cuidados a idosos em unidades de saúde: haverá maior procura de cuidados e 
maior gastos com pensões;  

Existem diversos estudos e testes-piloto que demostram estes benefícios, razão pela qual 
muitos desses pilotos já estão disponíveis numa base rotineira e alargada. 
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Estado de adopção 

Os serviços de telecuidados e telemonitorização estão expressivamente implementados 
noutros países especialmente em aplicações onde diversos estudos piloto já demonstraram 
mais-valias como: 

• Gestão da diabetes; 

• Gestão da doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC); 

• Gestão de doentes que foram vítimas de enfarte do miocárdio; 

• Teleserviços de apoo a idosos. 

Estes serviços continuam a ser adoptados em novas redes e novos contextos a um ritmo 
muito acelerado sendo promovidos pelos prestadores ou, noutros casos, pelos 
financiadores. A título de exemplo reporta-se uma das diversas notícias de adopção retirada 
da Web aquando da realização deste estudo: 

“German insurer launches glaucoma telemedicine” 
eHealth Europe, 16-07-2009 
 
German health insurance company Techniker Krankenkasse (TK) is to provide patients 
with a Glaucoma telemedicine monitoring programme as a mainstream service. 
It is the first telemonitoring service for glaucoma patients that is offered by a German 
health insurance company as part of its routine patient care. 
“It is explicitly meant as not being a model project”, TK-spokesman Harald Kriednau told 
E-Health Europe. 
The goal is to better customise medication therapy to the individual needs of the patient 
and thus prevent irreversible damage to the retina. 
At the moment, the service is restricted to the German Federal state of Mecklenburg-
Western Pomerania, a rural state on the Baltic shore. 
The contract is between TK and Greifswald university hospital, an innovative e-health 
institution that runs a multidisciplinary telemedicine centre to provide better care for 
patients in the countryside and on the Baltic islands. 
Glaucoma patients that want to use the telemonitoring service are seen at least once by 
a specialist at the department for ophthalmology at Greifswald university hospital. After 
confirmation of the glaucoma diagnosis, the patient receives a small suitcase. 
The suitcase contains all necessary equipment for the telemedicine measurement of the 
intraocular pressure (IOP). The equipment used is a relatively easy to use electronic 
pressure sensor that is held on the surface of the eye, and a modem that transmits the 
data via phone line to an electronic patient record (EPR). 
The data is sent to a web-based EPR that can be accessed both by the specialist and by 
the patient’s GP. 
“The patient receives an individual schedule for his measurements. At one day in a week, 
he has to perform three measurements in the morning and another three in the evening. 
In addition to that, once a month a 24-hour profile of the intraocular pressure and of the 
arterial blood pressure is recorded”, said Volker Löws, head of TK in Mecklenburg-
Western Pomerania. 
The measurements are done for three months in a row. During this time, the pressure 
lowering medication is customised to the individual needs. This normally results in a 
stable decrease of the IOP. In cases of further instability, the teletonometry period can be 
extended. 
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Professor Frank Tost, head of ophthalmology at Greifswald University, estimates that in 
Mecklenburg-Western Pomerania alone about 17,000 people suffer from glaucoma. 
Since the target group for the project is customers of TK only, there should be some one 
thousand potential candidates for the new treatment option at this stage. » 
(retirado de http://www.ehealtheurope.net/  a 17/07/2009) 

 

Da análise deste caso salientam-se alguns aspectos relevantes: 

• O papel determinante do financiador no lançamento do serviço; 
• O objectivo do serviço – mais saúde para os pacientes, e uma nova aplicação gestão 

da glaucoma; 
• O prestador em questão – um centro de telemedicina multidisciplinar; 
• A tecnologia utilizada – um equipamento médico, um sistema de telecomunicações 

(modem) e a integração num processo clínico electrónico. 

A Comunidade Europeia tem vindo a apoiar a investigação e implementação de serviços de 
Telemedicina D2P (sob os programas Person Health Systems / Health monitoring / Inovative 
telemedicine services). Em relação a serviços para idosos, saliente-se que a Comunidade 
Europeia, ciente das potencialidades de serviços AAL, lançou em 2008 um programa de 
financiamento, ‘Ambient Assisted Living Joint Programme’. A ideia é colocar as TIC ao 
serviço dos idosos ajudando-os a manter-se activos, autónomos e socialmente ligados 
durante mais tempo.  

Em Portugal, só agora estão a ser lançados estes serviços. A título de exemplo refira-se o 
serviço experimental de monitorização e acompanhamento de Insuficiêntes Respiratórios 
Crónicos (IRC) graves do Hospital Pulido Valente (Lisboa) e asmáticos do Hospital do 
Espírito Santo (Évora). Após estudo, verificou-se que, para IRC, o sistema permitiu reduzir o 
número de internamentos e aumentar a qualidade de vida. Para asmáticos, foi considerado 
útil e 81% dos doentes gostariam de poder manter este tipo de vigilância. (Zamith et al., 
2009). 

 

Barreiras 
As barreiras à implementação de serviços de telecuidados e telemonitorização são: 

• Ausência de esquemas de financiamento público e privado e incerteza acerca da 
rentabilização do investimento, 

• Contexto legal pouco claro, assim como questões de certificação, qualidade e 
segurança; 

• Falta de integração e interoperabilidade dos diversos dispositivos para constituição 
da casa inteligente optimizada; 

• Limitada familiaridade dos cidadãos com tecnologia. 
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Acções a empreender 
Uma vez que se prevê a continuação do envelhecimento populacional e o aumento das 
doenças crónicas, as seguradoras devem equacionar novas formas de proporcionar 
cuidados de saúde a estes segurados, nomeadamente na área de telemonitorização no 
domicílio.  

O desenho de protocolos de gestão de doenças crónicas, em conjunto com os prestadores 
da rede, e o desenvolvimento de serviços de telemonitorização, pode revelar-se uma 
estratégia conducente a ganhos de saúde, económicos e ao nível da satisfação dos 
segurados. Esta poderá ser uma forma de diferenciação em relação aos serviços oferecidos 
pelo SNS.  
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Quadro 25. Tecnologias e Sistemas de Informação (quadro resumo – conclusões)  
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Quadro 26. Tecnologias e Sistemas de Informação (quadro resumo - recomendações).  
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PARTE V – UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS. PESSOAS E PROCESSOS 

V.1. INTRODUÇÃO AOS ASPECTOS ORGANIZACIONAIS DA TECNOLOGIA 

Como analisado nas secções anteriores, a tecnologia para a saúde é um conceito 
abrangente que contempla equipamentos com impacto clínico, económico e nível de 
complexidade, consideravelmente variáveis. 

Considere-se um “simples” depressor de língua ou um (tecnologicamente complexo) 
equipamento de ressonância magnética, ambos foram pensados e desenvolvidos com o 
objectivo de desempenhar uma função na cadeia de prestação de cuidados e encerram em 
si esse potencial.  

Considere-se também que os sistemas de saúde modernos se esperam fortemente 
assistidos pela tecnologia e capazes de proporcionar cuidados de saúde com eficácia e 
qualidade, aos diversos níveis -primário, hospitalar, continuado e paliativo - e em diferentes 
contextos - no centro de saúde local, consultório privado, hospital diferenciado, unidade de 
cuidados continuados, no domicílio ou em contexto de emergência médica. 

Então, as dificuldades actuais e futuras prendem-se com a capacidade gerir os recursos 
disponíveis, controlando os custos (e acompanhando a sua evolução) associados à 
aquisição e utilização de novas soluções tecnológicas. Disponibilizadas as ferramentas 
tecnológicas pela indústria, o desafio que se segue é colocado às organizações 
(financiadoras, prestadoras e reguladoras) e aos profissionais de saúde, utilizadores 
(directos e indirectos) dessas tecnologias. A todos compete uma parte do planeamento e 
implementação de processos, desejavelmente eficientes e eficazes, para tirar partido da 
tecnologia ao longo de todo o seu ciclo de vida. Os objectivos globais desta estratégia 
devem centrar-se no utente, a quem devem ser prestados os melhores serviços e cuidados 
com qualidade e eficácia, em segurança. De notar que se trata de um  “novo utente” o da 
era tecnológica, menos “paciente”, mais informado, interveniente e demonstrando querer 
participar mais activamente nos processos que à sua saúde respeitam, incluindo as opções 
tecnológicas. 

Em suma, implementadas estratégias orientadas para a prestação de serviços com 
qualidade e centradas na utilização racional e optimizada dos recursos (humanos e 
tecnologias) é expectável que a rentabilização possível do investimento realizado, seja 
conseguida. 
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V.1.1 CICLO DE VIDA DAS TECNOLOGIAS PARA A SAÚDE 

As diversas etapas que constituem o ciclo de vida das tecnologias são representadas 
esquematicamente na Figura 56 seguindo-se uma breve análise de cada fase, com 
sistematização dos aspectos-chave. Os intervenientes (pessoas e organizações) críticos em 
cada fase, são considerados. 

 

Figura 56. Ciclo de vida das tecnologias com identificação das diversas etapas.  

 

V.1.1.1 Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&Di) - padrões de 
excelência 

A investigação (fundamental e aplicada) está na génese da inovação e dos 
desenvolvimentos nas tecnologias para a saúde e tem proporcionado a compreensão dos 
mecanismos da doença (ex. HIV) e a descoberta de novos agentes e tecnologias para a 
diagnosticar, combater e prevenir. 

Em países de excelência em I&Di (Investigação, Desenvolvimento e inovação) na área das 
tecnologias para a saúde (ex. Alemanha, Suécia, EUA, Japão), a investigação é realizada, 
maioritariamente, nas universidades e centros de investigação e desenvolvimento, em 
estreita parceria com a indústria e prestadores de cuidados. As fontes (e nível) de 
financiamento de I&Di variam entre estes países. Aspectos comuns são a investigação nas 
universidades e institutos públicos assegurada por políticas governamentais com orientação 
estratégica consolidada e de longo prazo, comparticipadas por programas europeus (ex. 
FP6 e FP7 – Programas Quadro de Finaciamento Europeu). O sector privado participa 
activamente representando a maioria do financiamento em alguns países (ex. 68% na 
Alemanha, e 75% na Suécia (ERAWATCH, 2008-2; ERAWATCH, 2008-3), no cumprimento 
dos objectivos da Agenda de Lisboa). 

A investigação é coordenada e implementada, maioritariamente, por equipas de 
investigadores e académicos com um nível de especialização muito diferenciado (ex. 
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mestres, doutorandos, doutorados e pós-doutorados). Os utilizadores da tecnologias 
também participam, embora com menor expressão.  

A investigação e inovação em tecnologias aplicadas à saúde são frequentemente motivadas 
pela necessidade de encontrar soluções para problemas existentes na prestação de 
cuidados e melhorar as soluções existentes. Assim, factores determinantes do sucesso 
incluem a multidisciplinariedade e qualificação diferenciada, integração em comunidades 
científicas, parcerias estratégicas com os prestadores de cuidados que assegurem a 
circulação de informação sobre problemas, processos sub-óptimos e novas temáticas a 
investigar e, naturalmente, o financiamento.  

Como forma de monitorar e avaliar os resultados da I&Di identificam-se, nos países lideres, 
mecanismos de avaliação das políticas e processos de investigação bem estabelecidos, 
organizados e orientados para a promoção da excelência.   

No processo de divulgação e disseminação dos resultados da I&Di estes são sujeitos ao 
escrutínio pelos pares (peer review), disseminados em comunidades científicas e 
transferidos para os sectores de desenvolvimento e fabrico. 

Observa-se ainda que a sociedade civil é envolvida, reconhece a importância da I&Di e 
participa (contribuições fiscais, feedback de opinião e participação em estudos clínicos), 
colaborando directamente em ensaios clínicos e indirectamente na definição de áreas 
estratégicas.  

 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&Di) - Situação em Portugal 

Em Portugal, a investigação científica nas tecnologias para a saúde é praticamente 
inexistente e os recursos escassos, por comparação com os países lideres em I&Di. O 
financiamento em I&Di em Portugal em geral (0,81% do PIB) é consideravelmente inferior à 
média europeia (1,83%)  ou países lideres (3,63% Suécia). O sector governamental domina 
o financiamento (56%) (com participação europeia dos Programas Quadro), seguido da 
indústria (36%) e outros financiadores de que são exemplo as fundações científicas, 
organizações não governamentais, instituições de solidariedade social e privados (8%) 
(Cordis, 2008). 

As tecnologias para a saúde analisadas neste documento enquadram-se nas  áreas 
científicas prioritárias para investigação, contempladas nas grandes opções do plano 
(Estratégia de Lisboa)16 (biomedicina, engenharia biomédica, nanotecnologias, redes de 
computadores, bio-engenharia, Tecnologias de Informação e Comunicação) (GOP, 2007). 
Contudo, não há evidência da definição de uma estratégia nacional clara que envolva os 
intervenientes-chave (universidade/hospital/indústria) e a sociedade em geral. 

Um estudo recente da Comissão Europeia comparou as políticas e sistemas de I&Di em 
diversos países da Europa  (ERAWATCH, 2008-1) e, relativamente a Portugal, conclui: 

                                                 
16 A Lei n.º 31/2007, de 10 de Agosto, aprova as Grandes Opções do Plano para 2008 que se inserem na 
estratégia de desenvolvimento económico e social do país definida no Programa do XVII Governo Constitucional, 
nas Grandes Opções do Plano para 2005 -2009. As prioridades para 2008 centram-se na implementação de 
políticas que visam elevar o potencial de crescimento da economia e promover o desenvolvimento sustentável do 
País num quadro de finanças públicas consolidadas e de reforço da coesão social e territorial. 
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“Regarding the Portuguese research system strengths (...) 

• Over the most recent decades public funding of science has been growing, including 
block-grant funding allowing for overall research system growth; 

•  Shows clear improvements concerning scientific production and quality of research, 
particularly on what concerns basic research 

• The quality of the research performed in many labs offers opportunities for fruitful 
university-industry collaboration and the development of a spin-off research-based 
company sector; 

• Is becoming more international (EU and American cooperation).” 

 

“The main weaknesses of the Portuguese research system (...)[are] 

• Lack of a consensus on a strategic vision for the overall national development of 
research; 

• Difficulties in offering permanent research positions for a growing supply of younger 
scientists (...)  result[ing] in outward international mobility of Portuguese researchers;  

• A weak tradition of a dynamic university-industry cooperation, in spite of some recent 
initiatives on this regard;  

• The research agenda has been defined by public authorities (...) while the private 
business sector has been unable to directly influence national research agendas;  

• Business sector has had a weak involvement in research financing; 

• Business firms, public procurement and other stakeholders have not been active in 
setting the agenda for research demand in the Portuguese research system;  

• Circulation of knowledge is hindered by lack of coordination as well as by the low 
cooperation propensity prevailing in the Portuguese society;  

• The focus on academic excellence “per se” might widen further the gap between 
research activities and societal needs. Also the persistence of public investment in 
large conventional infrastructure projects will not favour a dynamic public 
procurement policy (...).” 

 

Face às conclusões acima indicadas, e contextualizando na temática das tecnologias para 
saúde, conclui-se que todas as organizações de saúde, independentemente da sua 
dimensão, devem procurar e promover oportunidades para acolher a inovação e o 
desenvolvimento.  

A utilização das tecnologia para a saúde é particularmente propiciadora da criação de 
parcerias e redes de cooperação com a indústria de equipamento médico, as universidades 
e centros de investigação. Também os parceiros privados (ex. indústria, prestadores e 
seguradoras) podem associar-se e promover projectos inovadores como por exemplo a 
avaliação objectiva do impactos das novas tecnologias no final da cadeia de prestação de 
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cuidados, a curto, médio e longo prazos. Quando devidamente exploradas, estas sinergias 
potenciam o aproveitamento de recursos e saberes e resultam em mais-valias importantes, 
nomeadamente o aumento do conhecimento, indicadores de excelência, com impacto na 
satisfação dos utilizadores e, por último, na qualidade dos serviços prestados e no seu custo 
global. 

A inovação e o desenvolvimento não devem limitar-se à investigação fundamental e 
desenvolvimento da tecnologia, em si, mas devem ser encarados de forma ampla no 
contexto da cadeia global de prestação de cuidados de saúde, pois são potenciadores de 
impactos positivos e diferenciadores nas diversas fases. 

 

V.1.1.2 Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia 

A fase de desenvolvimento de tecnologias para a saúde tem por objectivo implementar os 
resultados da investigação e aplicá-los no desenvolvimento de produtos e equipamentos 
para futura comercialização. Nesta fase ocorre transferência de conhecimento das 
universidades para a indústria e exige-se estreita colaboração dos intervenientes-chave na 
investigação (academia), desenvolvimento (indústria) e na utilização da tecnologia (ex. 
hospital). Esta fase é crítica para assegurar que o produto em desenvolvimento, uma vez 
realizado, cumpre os requisitos necessários à sua finalidade.  Os intervenientes principais 
são a indústria, as universidades e os futuros utilizadores. 

Aspectos considerados na fase de desenvolvimento da tecnologia contemplam a 
funcionalidade da tecnologia, dimensão e forma, composição e materiais, robustez,  
interface com utilizador e outras tecnologias, riscos e segurança, ergonomia e design. Desta 
actividade de desenvolvimento é comum resultar um protótipo para avaliação e teste 
preliminar cujos resultados determinarão o seu teste em condições mais próximas da 
utilização real. 

 

Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia - Situação em Portugal 

À semelhança da situação na investigação, também as iniciativas de desenvolvimento de 
tecnologias para a saúde, em Portugal, tem sido limitadas, de pequena dimensão e com 
pouca expressão (considerando o panorama internacional). Causas que contribuem para 
este cenário são a fraca tradição de cooperação indústria-universidade já referida, a limitada 
preocupação com a exploração comercial de conhecimento fundamentado em investigação 
científica e os limitados estímulos e incentivos (financiamento e estatutos da carreia de 
investigação) proporcionados pelo sistema de investigação nacional (ERAWATCH, 2008-1). 

Resalve-se contudo, a existência de algumas iniciativas/empresas de base tecnológica que 
tiveram a sua génese em projectos de parceria com universidades (spin-off) e se propõem 
actuar na área das tecnologias de equipamentos para a saúde. Algumas actuam 
efectivamente na área do desenvolvimento de produtos e soluções e outras oferecem 
serviços (ex. consultoria técnica ou controlo de qualidade de equipamento). Ilustra-se com 
uma iniciativa recente, em particular, pela sua inovação, dimensão, potencial impacto e/ou 
empreendedorismo, e por constituir um indicador positivo: 
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Health Cluster Portugal  “From knowledge to market”: Pólo de Competitividade da Saúde 
(HCP) constituído em 2008. Constituído por 91 parceiros (empresas, universidades, 
indústria e entidades públicas), “tem como objecto principal a promoção e o exercício de 
iniciativas e actividades tendentes à criação de um pólo nacional de competitividade, 
inovação e tecnologia de vocação internacional e, bem assim, tendo presentes requisitos de 
qualidade e profissionalismo, promover e incentivar a cooperação entre as empresas, 
organizações, universidades e entidades públicas, com vista ao aumento do respectivo 
volume de negócios, das exportações e do emprego qualificado, nas áreas económicas 
associadas à área da saúde, bem como à melhoria da prestação de cuidados de saúde” 
(http://healthportugal.com/, consultado em 29-06-2009). 

 

V.1.1.3 Fabrico e Controlo 

Na sequência da I&Di segue-se o fabrico e produção das tecnologias no contexto industrial 
em escala, para futura comercialização. A indústria das tecnologias médicas está fortemente 
centrada no consumidor procurando responder às suas necessidades em diversos contextos 
(ex. tecnologia para utilização no domicílio ou no hospital).  

Os processos industriais evoluíram e modernizaram-se nos últimos 30 anos, com impacto 
na rapidez de produção, versatilidade, qualidade dos produtos e custo da tecnologia para a 
saúde. O mercado mundial de equipamento médico é dominado pelos Estados Unidos 
(43%), EU (26%), Japão (14%) com outros países evidenciando menor representatividade 
(17% de acordo com estatísticas de 2002) (WHO, 2003). A China tem demostrado 
actividade crescente no sector apresentando uma cota de mercado de 5%  em 2008. A 
indústria pressiona os sistemas de saúde a implementar novas tecnologias (ex. limitando o 
apoio técnico pós-venda a tecnologia obsoleta) contribuindo para acelerar a implementação 
da inovação em saúde. 

A fase de fabrico e produção deve ser acompanhada  pelos organismos reguladores e de 
certificação a quem compete o controlo dos processos por forma a assegurar a qualidade e 
segurança da tecnologia a introduzir no mercado. 

No contexto da criação de um Mercado Único no espaço Europeu, foi necessária a 
progressiva eliminação de barreiras técnicas às trocas comerciais entre os países membros, 
o qual foi conseguido através da Resolução do Conselho Europeu aprovada em Maio de 
1985 (Resolução do CE, 1985) , relativa à harmonização das regulamentações técnicas e 
normalização. Esta Resolução (que ficou conhecida por "Nova Abordagem"), veio impor que 
as Directivas comunitárias passassem a definir os requisitos essenciais de saúde, 
segurança e bem-estar de pessoas e animais e protecção do meio ambiente, que os 
produtos devem cumprir, assim como as formas de comprovação de conformidade com 
esses requisitos. Simultaneamente, a Resolução remeteu para Normas Harmonizadas as 
especificações técnicas e de ensaio indispensáveis para que os produtos estejam em 
conformidade com determinada directiva aplicável, bem como os meios de comprovação 
dessa conformidade.  
As normas Harmonizadas são normas europeias (EN) elaboradas sob mandato de 
Normalização emitido pela Comissão Europeia, pelo Comité Europeu de Normalização 
(CEN), pelo Comité Europeu de Normalização Electrotécnica (CENELEC) e pelo Instituto 
Europeu de Normalização para as Telecomunicações (ETSI). A estrutura ficou completa 
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com a Resolução de Dezembro de 1989 (Resolução do CE, 1989) relativa à "Abordagem 
Global", que veio definir os módulos que conduzem a diferentes procedimentos de avaliação 
da conformidade dos produtos com os requisitos essenciais e, ainda, os critérios para a 
designação e notificação dos organismos que podem efectuar esses procedimentos de 
avaliação da conformidade. Esta Resolução promoveu ainda a utilização das normas 
europeias relativas à garantia da qualidade (EN ISO 9000) e os requisitos a cumprir pelos 
organismos notificados (EN 45000), bem como a implementação de acordo de 
reconhecimentos mútuo de ensaios e certificação para o sector voluntário. Assim, os 
produtos que estejam em conformidade com os requisitos das directivas do tipo "Nova 
Abordagem" podem circular livremente no espaço económico europeu, ostentando a 
Marcação CE como evidência dessa conformidade. Aos Estados-Membro, compete a 
verificação, através dos organimos competentes para o efeito, do efectivo cumprimento dos 
requisitos pelos produtos que circulem no mercado, accionando os mecanismos aplicáveis 
caso sejam detectadas não conformidades. 

Relativamente a Dispositivos Médicos em particular, há a considerar 3 Directivas aplicáveis: 

• 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos 

• 90/385/CEE relativa aos dispositivos médicos implantáveis activos 

• 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro 

Qualquer uma delas foi transposta para a legislação dos diversos Estados-Membro, 
incluindo Portugal. 

Estas Directivas estabelecem os “requisitos essenciais” que os Dispositivos Médicos devem 
cumprir. Para além destes estabelecem  processos de garantia de qualidade e segurança 
nas fases anterior e posterior à colocação no mercado organizados em 3 sub-sistemas: 

• Marcação CE - Controlo pré-colocação no mercado através de ensaios e 
certificações pelo fabricante e Organismos Notificados (quando aplicável); 

• Fiscalização Técnica - Controlo do mercado pelas Autoridades Competentes 
(representam cada Estado-Membro) para verificação do cumprimento das regras 
aplicáveis; 

• Vigilância - Sistema obrigatório de reporte e investigação de incidentes envolvendo 
prestadores, fabricantes e Autoridades Competentes. 

Os requisitos essenciais são exigências genéricas de qualidade dos equipamentos médicos 
que contemplam aspectos de segurança, desempenho e “usabilidade”. As normas técnicas 
harmonizadas isntancíam os requisitos essenciais específicos de cada grupo de dispositivos 
e respectivos métodos de verificação. Exemplos destas normas são: 

• NP EN 60601-1-1 – Equipamentos Electromédicos. Requisitos gerais de segurança; 

• NP EN 60601-2-2 – Equipamentos Cirúrgicos de Alta Frequência; 

• NP EN 60601-2-12 – Ventiladores Pulmonares; 

• NP EN 60601-2-27 – Monitores Electrocardiográficos; 

• NP EN 60601-2-44 – Tomografia Computorizada; 
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A Directiva aplicável a Dispositivos Médicos agrupa-os em 4 classes de acordo com o risco 
associado e estabelece procedimentos de garantia de qualidade com nível de exigência 
crescente para cada uma das classes. Para dispositivos considerados de “baixo risco” 
classe I (ex. colector de fluídos corporais não-invasivo), os procedimentos aplicáveis são da 
exclusiva responsabilidade do fabricante. Para dispositivos de risco acrescido (classes IIA, 
IIB ou III) é necessária a intervenção de um Organismo Notificado (independente, imparcial 
e qualificado, com nomeação governamental e sujeito a avaliação) e procedimentos 
adicionais para Avaliação da Conformidade com os “Requisitos Essenciais” abrangendo a 
fase de fabrico e, eventualmente, de concepção e/ou investigação clínica. Alguns dos 
processos de avaliação da confirmidade podem ser realizados no âmbito da implementação 
de um Sistema de Gestão da Qualidade, segundo a norma ISO 9000, e respectiva 
certificação. Concluídos estes processos, o fabricante emite uma Declaração de 
Conformidade e apõe a marcação CE no dispositivo, que simboliza todo o processo de 
garantia de conformidade. A marcação CE tem um grafismo normalizado e é acompanhada 
do número de identificação do Organismo Notificado que interveio no processo (excepto 
dispositivos de classe I). 

XXXX

Número de identificação do
Organismo Notificado

XXXX

Número de identificação do
Organismo Notificado  

Figura 57. Grafismo normalizado indicador de marcação CE. 

Este sistema visa garantir a segurança e qualidade das tecnologias utilizadas em saúde. 
Contudo, importa considerar que a utilização de tecnologia com marcação CE, por si, não é 
suficiente para evitar a ocorrência de Eventos Adversos17 sendo determinante a correcta 
gestão da tecnologia ao longo de todo o seu ciclo de vida, e nas fases de Utilização e 
Manutenção, em particular. A segurança dos equipamentos médicos é uma 
responsabilidade tri-partida entre fabricantes, utilizadores (médicos, enfermeiros, técnicos de 
saúde ou utentes) e engenheiros hospitalares ou empresas de manutenção, controlo de 
qualidade ou reprocessamento (ex. esterilização). Apenas com boas práticas de todas as 
partes se consegue aumentar a segurança do paciente, do utilizador e de terceiros. Por isso 
mesmo, as Directivas estabelecem também o Sistema de Vigilância que obriga ao reporte e 
investigação de incidentes relacionados com Dispositivos Médicos e sua utilização.  

No Reino Unido foram investigados pelos fabricantes de equipamento médico (sob 
supervisão do Department of Health) em 2007,  2754 efeitos adversos reportados, tendo o 
número aumentado para 3003 em 2008 (representando 31,9% e 33,7% do número total de 
incidentes ocorridos, respectivamente) (MHRA, 2009). 

                                                 
17 Um Evento Adverso é problema ou incidente do qual podem resultar danos ou incapacidades temporários ou 
permanentes, incluindo morte, no paciente, utilizador ou terceiros. 
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Fabrico e Controlo – Situação em Portugal 

A indústria nacional de fabrico de equipamentos médicos é pouco expressiva e Portugal 
também não tem sido alvo preferencial da instalação de empresas multinacionais do sector. 
Assim, em Portugal, a indústria nacional de Dispositivos Médicos é essencialmente 
composta por distribuidores, complementada por número reduzido de fabricantes. As 
actividades relacionadas com tecnologia realizadas em Portugal, previamente à colocação 
no mercado são relacionadas, essencialmente, com o seu registo junto da Autoridade 
Competente, montagem e processamento final dos dispositivos médicos. 

A APORMED – Associação Portuguesa de Empresas de Dispositivos Médicos é uma 
associação de utilidade pública, fundada em 1990, de âmbito nacional e que representa os 
interesses comuns das empresas que integram o sector de produção e distribuição de 
tecnologias para a saúde, visando promover a competitividade, qualidade, boas práticas no 
sector assim como a colaboração e diálogo com autoridades públicas do sector, 
comunidade de prestadores de saúde, organizações de defesa dos doentes, organizações 
internacionais representativas do sector e opinião pública. Entre as diversas actividades que 
desenvolve, inclui-se a informação aos cidadãos sobre tecnologias para a saúde, 
campanhas junto a prestadores para promoção da segurança na utilização e actividades de 
normalização constituindo um Organismo de Normalização Sectorial, através de protocolo 
estabelecido com o Instituto Português da Qualidade (IPQ). A APORMED tem cerca de 50 
associados, verificando-se a ausência de algumas das grandes multinacionais com 
expressão no mercado português (http://www.apormed.pt/, consultado em 09-07-2009). 

A Autoridade Nacional Competente Portuguesa para os Dispositivos Médicos é o - 
INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde. Esta organização 
é um instituto público integrado na administração indirecta do Estado, dotado de autonomia 
administrativa, financeira e património próprio e tutelado pelo Ministro da Saúde.  

No contexto deste estudo é importante referir que o INFARMED opera tradicionalmente na 
área do Medicamento, onde detém longa experiência (daí a sua abreviatura, derivada da 
anterior designação – Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento). Esta organização, 
apenas recentemente tem responsabilidades na área dos Dispositivos Médicos, pelo que se 
considera que a sua experiência e competências efectivas neste domínio, estão ainda em 
fase precoce. A agravar este facto, como já comentado, Portugal tem uma muito limitada 
actividade de I&Di e fabrico de Dispositivos Médicos, o que de alguma forma não constitui 
um incentivo ao desenvolvimento dessas competências. Esta situação contribui para a 
limitada acção desta organização no apoio e aconselhamento ao mercado nas fases 
subsequentes, como será analisado mais adiante neste documento. 

Refira-se ainda que, fruto da quase inexistente concepção de Dispositivos Médicos em 
Portugal, não existe qualquer Organismo Notificado estabelecido no nosso país, para além 
do próprio INFARMED (com o número NB 0503), designado para as directivas 93/42/EEC 
(Dispositivos Médicos) e 98/79/EC (Dispositivos Médicos de Diagnóstico in vitro) (de acordo 
com pesquisa à Base de Dados NANDO18 em 09/07/2009, 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ ).  

                                                 
18 O Sistema de Informação NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) é alimentrado pelos 
diversos Estados-Membros e indica os Organismos Notificados designados para as diferentes Directivas de 
Nova Abordagem. 
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V.1.1.4 Comercialização e Pós-Venda 

A fase da comercialização/distribuição e assistência pós-venda envolve a apresentação das 
opções tecnológicas aos prestadores de cuidados de saúde, a formação/treino e apoio ao 
utilizador na fase de adopção da tecnologia e assistencia técnica pós-venda. 

Em Portugal, é geralmente nesta fase que os prestadores de saúde tomam conhecimento 
sobre as inovações tecnológicas e os desenvolvimentos nos equipamentos com maior 
detalhe (embora possa haver, em casos concretos, conhecimento prévio resultante da 
participação em fóruns e conferências científicas e mostras de tecnologia médica (ex.a 
exposição “Médica 2009, Düsseldorf/Alemanha” ou a conferência e exposição técnica anual 
organizada pela  “Radiological Society of North America” em Chicago/EUA). 

Na fase de divulgação/conhecimento da tecnologia, a troca de informação entre indústria e 
os prestadores centra-se na análise das funcionalidades do equipamento, desempenho 
clínico, requisitos de instalação e custo. Contudo, aquando da análise para decisão da 
acquisição existem outros aspectos críticos (ex. impacto no fluxo de trabalho, critérios 
objectivos de desempenho, custo da tecnologia ao longo do ciclo de vida) que importa 
considerar, e sobre os quais nem sempre é assegurada a troca de informação de forma 
clara, objectiva e completa, entre representante e prestador de cuidados de saúde. 

A fase de comercialização e pós-venda desempenha um papel crucial na difusão de novas 
tecnologias dependo esta de  diversos factores (Whitted, 1981) relacionados com a: 

• tecnologia - vantagem relativa a outras opções, “usabilidade”, ergonomia, 
versatilidade, custo de aquisição e utilização , potencial de inovação e prestígio 
associado; 

• pessoas - competências para operar a tecnologia, treino dos profissionais, atitude 
perante à tecnologia e expectativas; 

• organização - incluindo compatibilidade com objectivos, atitude dos decisores 
perante o risco, incerteza e inovação, facilidade de implementação no ambiente 
interno da organização, percepção de necessidade pelos profissionais e experiência 
com tecnologias similares; 

• outros factores externos - nomeadamente estratégias de financiamento de terceiros, 
políticas de regulação, disponibilidade de recursos financeiros para I&D, pressões 
competitivas, expectativas dos clientes e da opinião pública, severidade e urgência 
dos problemas de saúde, esforços promocionais dos fabricantes, influência durante a 
educação e especialização dos clínicos e a ameaça de má prática clínica; 

A fase de pós-venda contempla o acompanhamento das tecnologias por parte dos seus 
representantes com o intuito de avaliar a sua utilização e satisfação dos utilizadores, 
recolher sugerstões ou reclamações e colocar em prática serviços de garantia ou 
manutenção. Do ponto de vista da indústria, esta fase é essencial para a promoção contínua 
da qualidade dos produtos, assim como para o acompanhamento das necessidades do 
mercado e identificação de novas oportunidades de negócio. 
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Comercialização e Pós-Venda - Situação em Portugal 

Tal como já salientado, esta é a área de actuação dominante da indústria de tecnologias 
para a saúde instalada em Portugal. A dinâmica de vendas da indústria dos dispositivos 
médicos é geralmente assegurada por profissionais com formação específica nos produtos 
representados e competências de comunicação e marketing. É usual proceder a acções de 
informação sobre a tecnologia e resultados de ensaios, bem como à demonstração da 
tecnologia nas instalações dos prestadores, congressos e  eventos científicos integrando 
mostras comerciais de tecnologia (ex. Médica  2009 Düsseldorf,  http://www.medica.de/).  

 
V.1.1.5 Planeamento e Aquisição 

As secções anteriores contemplam uma análise das fases do ciclo de vida das tecnologias 
para a saúde centrada nos intervenvientes que actuam no ciclo, a montante dos prestadores 
de cuidados de saúde. Nesta secção são analisados aspectos relevantes considerar na fase 
de planeamento que devem preceder à tomada de decisão relativa às tecnologias a adoptar 
numa unidade prestadora de cuidados de saúde e subsequente aquisição.  

Nas organizações que prestam cuidados de saúde (à semelhança de qualquer 
organização/indústria) a decisão de investimento em recursos deve estar alinhada com a 
estratégia da organização, as necessidades e expectativas dos clientes e as dinâmicas de 
competitividade do mercado. Outro aspecto importante considerar é a capacidade existente 
na organização para adoptar e rentabilizar os recursos que se propõe adquirir e identificar 
as alterações, eventualmente necessárias, para atingir este objectivo.  

Em saúde, para além destes aspectos há a considerar ainda as questões relacionadas com 
o financiamento dos serviços prestados (já que este raramente é responsabilidade única do 
utente), aspectos relacionados com acessibilidades, equídade, impacto social e ética. 
Claramente, a decisão estratégica sobre a aquisição tecnologia para a saúde é mais 
complexa quando se trata de tecnologias inovadoras (pelo impacto clínico causado, 
aspectos relacionados com a novidade na tecnologia ou outros) pois o grau de incerteza 
relativamente a benefícios, riscos, adequação ao fim, fiabilidade, vantagem relativa, entre 
outros, é superior.  

O ritmo acelerado de desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico na área da 
saúde, a sua rápida transferência para uma fase de comercialização resultam no facto de 
que, actualmente, os prestadores de cuidados de saúde são frequentemente confrontados 
com a necessidade de decidir sobre a aquisição de tecnologia. 

Os sistemas de decisão de adopção de tecnologias têm evoluído de sistemas rudimentares, 
descentralizados e pouco sistemáticos (conduzidos frequentemente pelos profissionais de 
saúde directores dos serviços, apoiados por técnicos de saúde e de engenheiros do serviço 
de equipamentos do hospital) para sistemas formais, estruturados e de avaliação 
prospectiva (appraisal).  

Um estudo conduzido em 25 hospitais nos EUA no final da década de 80 (mas ainda muito 
actual e interessante) identificou e analisou 3 sistemas para suporte à decisão sobre a 
aquisição de tecnologia para a saúde (Greer, 1985): 
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• Sistema centrado na opinião dos profissionais de saúde (médico) – 
fundamentado em uma revisão tecnológica conduzida por comissões médicas que 
avaliam os impactos clínicos fundamentados no treino profissional, experiência 
clínica e idoneidade colegial; 

• Sistema centrado na gestão da organização – os actores principais são os 
directores dos hospitais (CEO), administradores financeiros (CFO), Directores de 
Serviço,  especialistas-chave e técnicos.    O processo de revisão é mais estruturado 
que o anterior, previligiando os objectivos organizacionais e só depois os interesses 
de pacientes ou clínicos e enfatizando a importância  avaliação quantitativa de 
benefícios, riscos e custos. 

• Sistema institucional estratégico – accionistas/proprietários das organizações (ex. 
trustees) e seus administradores, assumem papeis determinantes nas decisões 
respeitantes à adopção de tecnologias que envolvam alterações substantivas nas 
características, funcionamento ou perspectivas futuras de evolução do hospital. Com 
a sua autoridade formal para definir estratégias e planos de longo prazo, conduzem 
uma análise de cenários alternativos para avaliar a contribuição de uma tecnologia 
para as oportunidade e aspectos que possam comprometer a missão do hospital. 

Os 3 modelos analisados no estudo não são mutuamente exclusivos e são implementados 
nos hospitais  na actualidade (geralmente em paralelo mas por vezes concertadamente). 
Quando considerados em conjunto, espelham bem a complexidade de uma organização 
prestadora de cuidados de saúde com os seus múltiplos intervenientes e decisores. 

A selecção criteriosa, racional e fundamentada da tecnologia em saúde é um aspecto crítico 
num contexto de procura de melhoria contínua, escassez de recursos e necessidade de 
racionalização e redução de custos em saúde.  

Os aspectos-chave a considerar no planeamento e decisão sobre a adopção de uma nova 
tecnologia são (adaptado de Cohen, 2004):  

• Estádio de maturidade / desenvolvimeno da tecnologia – até que ponto já 
estabilizou ou ainda está em desenvolvimentos constantes ao nível estrutural ou 
funcional; 

• Estádio de difusão da tecnologia – a adpção na fase inicial de difusão pode 
representar uma vantagem competitiva mas também um risco, uma vez que nessa 
fase não existem dados que confirmem a sua adequação à necessidades, 
benefícios, riscos, custos, etc.; 

• Disponibilidade de informação sobre a tecnologia nas  diversas vertentes clínica, 
técnica, financeira, ética, organizacional, legal e regulamentar; 

• Relação com as necessidade de saúde dos clientes, alinhada com a missão, 
estratégia e valências dos serviços; 

• Necessidades de instalação, especialmente para tecnologias que envolvem 
adaptações infra-estruturais relevantes ou cuidados especiais relativos a segurança; 

• Necessidades de recursos humanos – algumas tecnologias implicam a 
constituição de novas equipas e a inclusão de novos perfís  profissionias, quer para a 
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sua operação, quer para a manutenção, pelo que a sua disponibilidade deve ser 
ponderada atempadamente. Também,  as neessidades de treino e formação dos 
diversos profissionais envolvidos tem que ser considerado; 

• Necessidades de alterações organizacionais - fluxos de trabalho e logística; 

• Estimativa de custos e benefícios – envolve estimativa dos custos relacionados 
com a aquisição e instalação mas também com todo o ciclo de uitilização e 
manutenção, incluindo acessórios, consumíveis, recursos humanos, custos 
indirectos e custos associados à manutenção e controlo de qualidade, assim como 
estimativa dos benefícios, face a uma alternativa a considerar; 

• Modelos de aquisição e financiamento, nomeadamente opção pela compra, 
leasing ou outros acordos com os vendedores; 

• Constrangimentos regulatórios e nomeadamente leis e directivas internacionais. 

Como ilustra a lista anterior, os aspectos a analisar/considerar no planeamento da adopção 
de tecnologias em saúde são múltiplos e frequentemente complexos pela diversidade das 
temáticas que contemplam (de natureza clínica, tecnológica, organizacional e financeira). 
Assim um aspecto importante, estratégico e potenciador de sucesso é a constituição de 
equipas multi-disciplinares para o planeamento e análise  da adopção de tecnologias (como 
comentado em  secções anteriores deste documento dedicadas a tipos específicos de 
tecnologia). Outro aspecto relevante considerar pelas organizações de saúde é a promoção 
do acesso à informação necessária para a constituição da evidência necessária ao apoio à 
decisão (ex. estudos clínicos, estatísticas sobre difusão e utilização de tecnologia, custos, 
nível de satisfação). Esta evidência deve ser fundamentada na análise da informação 
relevante utilizando metodologias adequadas que conduzam a indicadores objectivos úteis 
no suporte á decisão e, essencial,  na promoção  de critérios de transparência, 
independência e imparcialidade.  Este este aspecto será analisado em maior detalhe na 
secção V.1.1.8 (Avaliação e Optimização). 

A inexistência de um planeamento e estratégia de suporte à decisão sobre a adopção de 
tecnologia em medicina tem, frequentemente, impactos negativos importantes 
nomeadamente: promove a oportunidade para a aquisição de equipamentos inadequados, 
onerosos, obsoletos, pouco difundidos, com riscos não caracterizados e/ou com limitada 
aplicação clínica.  

Destacam-se, em seguida, exemplos das consequências negativas para utentes, 
profissionais e organizações decorrentes da ausência de um planeamento e estratégia na 
adopção de tecnologias para a saúde: 

• Resposta insuficiente (ou inexistente) das tecnologias face às necessidade 
clínicas dos utentes, com potenciais impactos directos na morbilidade e mortalidade;  

• Distanciamento dos indicadores nacionais e internacionais de qualidade na 
saúde (ex. por incumprimento de recomendações de boas práticas); 

• Constrangimentos ao normal funcionamento e fluxo de processos de trabalho, 
com potencial impacto na produtividade.; 

• Insatisfação dos profissionais envolvidos na utilização das tecnologias; 
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• Intangibilidade de expectativas dos utentes com consequente impacto na sua 
satisfação e fidelização ao prestador de cuidados de saúde;  

• Comprometimento da relação custo – efectividade associada às tecnologias 
decorrente da realização de investimentos financeiros inadequados e selecção de 
tecnologias com eficácia e/ou eficiência sub-óptimas. 

 

A fase de planeamento conduz à fase de aquisição da tecnologia. Esta  tem por objectivo 
divulgar, junto do mercado de tecnologias, as características da tecnologia pretendida e 
recolher informação detalhada sobre as opções tecnológicas que permita uma avaliação da 
oferta disponível no mercado e a tomada de decisão. Os intervenientes-chave directamente 
envolvidos nesta fase são o cliente (organização de saúde) e a indústria/representantes. 
Nesta fase, o processo de aquisição de tecnologia deve ser monitorizado pelos órgãos com 
competência para garantir as boas práticas na troca comercial, com respeito pelas leis da 
concorrência e mantendo a enfoque no objectivo final da aquisição de tecnologia que é a 
sua utilização eficaz, eficiente e segura na prestação (e/ou gestão) de cuidados de saúde 
com qualidade aos utentes. 

Esta fase envolve a especificação pelo cliente (organização de saúde) de requisitos, critérios 
de avaliação e decisão a considerar, divulgação da intenção de compra e convite à 
apresentação de propostas, selecção, análise e avaliação das propostas. A avaliação das 
diversas propostas deve ter por base uma metodologia sistemática que contemple aspectos 
objectivos relevantes nomeadamente: características técnicas, desempenho e fiabilidade, 
funcionalidades e opções, interfaces com organização e utilizador, acessórios e 
consumíveis, dimensões e requisitos de instalação, ergonomia, riscos para profissionais e 
utentes, preço de instalação, custo de utilização, potencial de rentabilização, assistência 
técnica e garantias, confiança, competência técnica, idoneidade, viabilidade financeira do 
fornecedor e potencial de utlização em investigação e desenvolvimento. Um outro aspecto 
geralmente não considerado na avaliação, mas que tem sido contemplado pela indústria  
por ser potencialmente diferenciador e ter impacto em públicos-alvo específicos (ex. 
crianças),  é o design e as características estéticas associadas ao equipamento (aspectos 
subjectivos). 

A utilização de documentos orientadores, com formato optimizado para a recolha da 
informação pretendida num formato optimizado, é recomendada pois sistematiza o processo 
reduz falhas,  simplifica a análise e a comparação das propostas e contribuí para uma 
tomada de decisão mais célere.  

Tendo em vista este objectivo, os reguladores de diversos países (ex. EUA e Reino Unido) 
implementaram mecanismos de apoio aos utilizadores na fase de planeamento, pesquisa 
(procurement / tendering) e avaliação de propostas relacionadas com a aquisição de 
tecnologias para a saúde.  

Um exemplo destas iniciativas, promovido pelo órgão que regulamenta a utilização da 
tecnologias no Reino Unido (Medical Device Agency, National Healthcare System). Através 
do seu centro para avaliação de tecnologia (KCARE - King´s Centre for Assessment for 
Radiological Equipament)  (www.kcare.co.uk) é disponibilizada, gratuitamente, uma 
aplicação informática (web-based) entitulada “SAFESPECS” desenhada especificamente 
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para preparar a lista de requisitos a considerar a e a informação a solicitar ao fabricante 
aquando da intenção de aquisição de tecnologia para imagem médica (radiografia, 
fluroscopia e mamografia). A aplicação permite ao utilizador personalizar a informação e 
preparar o documento a  enviar aos fabricantes solicitando o preenchimento dos campos 
indicados. O SAFESPECS é uma ferramenta versátil, actualizada regularmente e 
considerada útil pelos utilizadores (de acordo com informação disponibilizada pela 
organização).  

O ECRI19 Institute (www.ecri.org) é outro exemplo de uma organização (privada, sem fins 
lucrativos e com sede nos Estados Unidos da America) que presta apoio e recomendações 
aos utilizadores no processo de planeamento e aquisição de tecnologia para a saúde. 

 

Planeamento e Aquisição - Situação em Portugal  

Para caracterizar, com detalhe e evidência, o(s) modelos actualmente adoptados pelas 
organizações para o Planeamento e Acquisição de tecnologia seria necessário um estudo 
independente realizado com este objectivo. Esse estudo deveria contemplar a recolha de 
informação junto dos prestadores de cuidados de saúde e também dos fornecedores de 
tecnologia (com pesquisa sobre a eventualidade da participação de outros intervenientes no 
processo). Contudo, na ausência desta evidência, os contactos com profissionais envolvidos 
no  planeamento, selecção e aquisição de tecnologias em  Portugal 
(proprietários/accionistas/administradores, médicos, enfermeiros, técnicos de saúde,  
engenheiros e representantes da indústria) permite tecer as seguintes considerações: 

• não existe um modelo único (e de âmbito nacional) adoptado no planeamento e 
acquisão de tecnologia, em Portugal; 

• os modelos adoptados em cada organização de saúde variam sendo que raramente 
são contemplados na análise, de uma forma sistemática, uma parte significativa dos 
aspectos-chave, já enunciados neste documento; 

• as Autoridades Competentes e os Responsáveis pelo Licenciamento dos 
Equipamento Médicos em Portugal não prestam apoio, de  natureza científica e 
tecnologica, no processo de planeamento e acquisição de tecnologias para a saúde 
(estas partes serão envolvidas em situações específicas que envolvem decisões 
estratégias ou valores de investimento significativamente elevados, mas não com o 
objectivo principal de orientar na selecção e escolha de opções tecnológicas por 
exemplo – apoio da selecção de uma opção tecnologica para implementar  
tecnologia digital para radiografia num serviço de atendimento permanente); 

• a maioria dos processos de acquisição de tecnologia nos hospitais, em Portugal, têm 
inicio com uma proposta apresentada pelo médico (geralmente o director de serviço) 
à administração, contendo fundamentação relativa à motivação para a acquisição da 
tecnologia;   

                                                 
19 ECRI Institute: a nonprofit organization, has been dedicated to bringing the discipline of applied scientific 
research to discover which medical procedures, devices, drugs, and processes are best, all to enable you to 
improve patient care.  As pioneers in this science, we pride ourselves in having the unique ability to marry 
practical experience and uncompromising independence with the thoroughness and objectivity of evidence-based 
research”  
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o a inciativa para a acquisição de equipamento médico é frequentemente 
centrada nos profisssionais de saúde (médicos) pelo que os aspectos 
tecnológicos, organizacionais (recursos humanos e logísticos), geográficos e 
financeiros nem sempre serão contemplados e analisados em colaboração 
com especialistas (independentes) e com o rigor desejável;  

o dependendo das características, aplicação e complexidade dos 
equipamentos a adquirir a equipa envolvida na preparação da proposta pode 
envolver outros perfis nomeadamente enfermeiros, técnicos de saúde e 
engenheiros dos S.I.E. 

o a evidência científica (caracterização do estado da arte) nem sempre é 
contemplada na preparação da proposta, ou não o é de forma sistemática; 

• a opinião e experiência dos pares (já utilizadores das tecnologias), e tecnologia 
selecionada nas instituições de referência e reconhecida qualidade, são aspecto 
considerados na fase de prospecção das opções de equipamentos disponiveis; 

• é revelado interesse em conhecer as mais-valias das opções tecnologias em função 
do seu custo contudo, o factor de decisão na compra, frequentemente e em 
particular nos prestadores públicos, é o “custo absoluto” do equipamento em 
detrimento de outros factores como o impacto clínico ou a relação custo-efectividade;  

• a importância de um planeamento estratégico pela organização para a acquisão de 
tecnologia é desvalorizada por alguns intervenientes-chave;  

• a definição de uma metodologia sistemática que fundamente as decisões de 
acquisição de equipamento e dê suporte ao processo de acquisição é considerada 
por alguns intervenientes-chave uma tarefa dificil de realizar. 

Na pesquisa efectuada sobre fontes de informação e apoio existentes, a nível nacional, que 
contemplem na sua missão o apoio às organizações de saúde no processo de planeamento 
e aquisição constata-se o seguinte: 

• não foram identificadas publicações, documentos orientadores ou ferramentas 
informáticas de apoio aos prestadores de saúde, acessíveis de forma simples (ex. 
internet), para apoio na fases de planeamento e aquisição de tecnologias para a 
saúde, à semelhança do verificado em outros países (ex. Reino Unido e EUA); 

• identificou-se a emergência de Pequenas e Médias Empresas, nacionais, que se 
propõem prestar consultoria e apoio aos prestadores de saúde na fases de 
planeamento e acquisição  
(e também nas fases subsequentes de licenciamento, reengenharia, planos de 
contingência, avaliação de riscos, controlo de qualidade,logística formação e treino), 
nomeadamente nas áreas da acquisição de tecnologia com custos avultados (ex. 
equipamentos de imagiologia e radioterapia); 

• No sector privado de financiamento de saúde (seguradoras e organizações que 
gerem a rede prestadores) não se identificou a existência de estruturas de apoio ao 
planeamento e aquisição de tecnologia ou actividade relacionada com a preparação 
de documentos orientadores. 
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• No sector publico, identificou-se a existência de 5 Departamentos de Estudo e 
Planeamento na estrutura das Administrações Regionais de Saúde20 (Norte, Centro, 
Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve) cuja missão prevê a intervenção ao nível 
do apoio no planeamento e acquisição de tecnologia. A titulo de exemplo destaca-se 
a missão, e algumas atribuições, de dois departamentos: 

• O gabinete da ARSLVT “é responsável pela elaboração dos documentos de 
estratégia e planeamento regional, nomeadamente pela actualização do 
Plano Director Regional, tendo em conta o Plano Nacional de Saúde (...). O 
DEP exerce ainda, para além do planeamento, actividades no âmbito dos 
recursos humanos e formação, gestão de informação e estatística, turnos de 
farmácias, apoio ao investimento de equipamentos de saúde, 
licenciamento de unidades privadas e prestações indirectas (artigo nº 4 da 
Portaria nº 651/2007, de 30/05, Estatutos da ARSLVT, IP). 

• O gabinete da ARS – Algarve:  “a quem compete desenvolver 
instrumentos de apoio à gestão que permitam a promoção do uso 
racional de recursos materiais e financeiros, nomeadamente nas áreas do 
medicamento e dos exames complementares de diagnóstico, bem como 
avaliar o cumprimento das orientações e políticas nacionais nestes domínios” 

A pesquisa efectuada revelou ainda a existência de iniciativas pontuais destinadas a 
capacitar recursos para apoiar na decisão sobre a aquisição de tecnologia.  
Uma acção em concreto foi promovida em 2004, pela Direcção Geral de Saúde (Direcção de 
Serviços de Planeamento, Divisão de Formação e Investigação) no âmbito do Programa 
Saúde XXI e co-financiada pelo Fundo Social Europeu. Teve a duração de 12h,  entitulada 
“Curso de Formação em Tecnologias Pesadas” e destinava-se “aos funcionários do 
Ministério da Saúde que, no âmbito das suas responsabilidades profissionais, têm que 
opinar e/ou decidir sobre a aquisição de equipamento pesado, em particular: técnicos 
de serviços de planeamento, Agência e PIDDAC das ARS e técnicos de planeamento e de 
instalação/equipamentos das SRS e dos hospitais polivalentes, especializados e médico-
cirúrgicos”. 
 
No contexto das competências de organismos reguladores (em concreto a DGS)  verificou-
se a existência de apoio de consultoria por um painel de especialistas que colaboram com a 
organização, em diversas áreas.  Segundo a instituição, esta colaboração deve-se ao 
“reconhecimento da importância significativa dos contributos dos peritos para a boa 
execução e implementação de políticas de saúde pública” (informação disponibilizada 
através do site da DGS na área “Consultores”). Contudo, e apesar do determinante papel 
das tecnologias na saúde na lista não consta qualquer indicação de apoio de consultoria na 
área da tecnologias para a saúde. 
 

                                                 
20 As funções e atribuições destes departamentos foram aprovadas em Decreto-Lei n.o 222/2007 de 29 de Maio 
e enquadram-se na restruturação das ARS prevista na Lei Orgânica do Ministério da Saúde decorrente das 
iniciativas  do Programa do Governo para modernização da administração pública. 
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Em conclusão, a análise preliminar realizada sugere que o processo de planeamento e 
acquisição de tecnologias nas instituições prestadores de cuidados de saúde, em Portugal, 
poderá não estar optimizado pela ausência de sistematização dos processos.  
A adopção de um modelo que assegure que todos os aspectos-chave são contemplados e 
todos os intervenientes-chave participam (em particular os especialistas em tecnologias para 
a saúde, no contexto das suas aplicações clínicas) é fundamental para promover a 
acquisição racional de tecnologia. Existem organizações (públicas e privadas) cuja missão 
enquadra actividades no âmbito da prestação de apoio na fase de planeamento e acquisição 
de tecnologia sendo importante a divulgação das suas actividades junto dos prestadores. 
A promoção da preparação e circulação de documentos “guia”, de âmbito nacional, 
desenvolvidos no âmbito do apoio a uma rede de prestadção de cuidados privados, será 
uma forma de colaborar  com os prestadores promovendo a troca de informação relevante, 
participando do processo de aquisição. 
 
A identificação de estratégias eficazes e eficientes para optimizar o planeamento e 
acquisição de tecnologias em saúde em Portugal é fundamental, o que requer a 
caracterização, com detalhe e evidência, da situação nacional actual e metodologias em 
uso. Recomenda-se a realização de um futuro estudo para abordar esta temática. 
 
O planeamento da aquisição de tecnologias para a saúde é o primeiro passo para assegurar 
a realização de investimentos racionais e adequados aos objectivos. A selecção do 
equipamento adequado promove a qualidade na saúde, a segurança dos pacientes e a 
rentabilização do investimento com impacto na redução dos custo dos serviços prestados. 
Prestadores e financiadores, incluindo as seguradoras, terão interese considerar este 
aspecto como diferenciador na selecção dos prestadores de saúde parceiros. Poderão 
ainda, proactivamente, participar no planeamento da aquisição, directa e/ou indirectamente, 
disponibilizando recursos especializados que detenham ou promovendo e apoiando a 
preparação de documentos orientadores. 
 
Considerações sobre Instalação e Licenciamento de Tecnologia 
 
Após a aquisição da tecnologia segue-se a fase da sua instalação na organização no 
contexto em que será utilizada. 

A utilização de algumas tecnologias na prestação de cuidados de saúde requer autorização 
para funcionamento obtida através um processo de Licenciamento solicitado pelo titular da 
instalação/prestador de saúde às autoridades competentes. Exemplos de organizações para 
as quais este requisito é necessário incluem os laboratórios de análises clinicas e os 
prestadores de serviços de imagiologia e radioterapia (ambas envolvendo radiação 
ionizantes). O processo de Licenciamento tem por objectivo garantir que a prestação de 
cuidados de saúde se realiza de acordo com parâmetros mínimos de qualidade e 
segurança, no que se refere às instalações, equipamentos e formação dos recursos 
humanos envolvidos. A assimetria entre a informação detida pelos prestadores de cuidados 
de saúde e os utentes condiciona significativamente a capacidade de escolhas dos últimos e 
pode comprometer a qualidade dos serviços que lhe são prestados e a sua segurança. 
O processo de licenciamento deve ter inicio atempadamente aquando do planeamento e 
aquisição da tecnologia para permitir a identificação dos requistos relevantes e sua 
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consideração nomeadamente o projecto e adaptação de infra-estruturas (ex. protecção e 
blindagem das instalações que operam com radiações ionizantes) e constituição das 
equipas de recursos humanos com os perfis necessários. 
 
Relativamente ao licenciamento de prestadores de cuidados de saúde, a situação em 
Portugal apresenta problemas graves, com uma significativa parte dos estabelecimentos 
privados não licenciados vários anos após a publicação do regime jurídico aplicável 
nomeadamente, instalações que prestam de serviços de radiodiagnóstico (imagiologia), 
onde 80% do total de instalações privadas não estão licenciadas e laboratórios de análises 
clínicas, com 75% do total também não licenciados. Verifica-se também um número muito 
elevado de instalações para medicina física e reabilitação (233, representado 47,2%), não 
estão licenciadas. Alguns resultados do estudo realizado pela Entidade Reguladora da 
Saúde21 que revelou esta situação são apresentados na Figura 58.  
O número de entidades não licenciadas reflecte o número de entidades registadas na ERS, 
à data da análise, nas mesmas áreas, que não constavam das listas de entidades 
licenciadas publicadas pela Direcção-Geral da Saúde (Informação que se encontrava 
disponível no website da DGS, http://www.dgs.pt.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 58. Numero e peso das entidades prestadoras de serviços de imagiologia licenciadas 
e não licenciadas no total de prestadores privados, por ARS e valência total  fonte dos 
dados: (ERS, 2009).  
 
Causas apontadas para a actual situação incluem o elevado volume de processos e 
incapacidade de análise e resposta aos pedidos por falta de recursos humanos 
especializados, morosidade do processo de licenciamento. A limitada fiscalização contribui 
também para que as organizações não licenciadas permaneçam em funcionamento. 
 
Identificada, pelas autoridades competentes esta situação, o modelo actual do licenciamento 
está a ser revisto tendo sido preparada uma proposta de diploma propondo um Novo 
Regime de Licenciamento de Unidades Prestadoras Privadas de Serviços de Saúde – UPSS 
(complementares ao SNS). A proposta foi discutida em reuniões de trabalho públicas onde 

                                                 
21 Entidade Reguladora da Saúde  é uma entidade de regulação e supervisão do sector da prestação de 
cuidados de saúde, independente no exercício das suas funções, e cujas atribuições se desenvolvem em áreas 
fundamentais relativas ao acesso aos cuidados de saúde, à observância dos níveis de qualidade e à garantia de 
segurança, zelando pelo respeito das regras da concorrência entre todos os operadores, no quadro da 
prossecução da defesa dos direitos dos utentes”. 
 



 229

CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EM SAÚDE, EM PORTUGAL 
ANA PASCOAL, SARA CARRASQUEIRO, FILIPA VALE, ANA SILVA, PEDRO ENCARNAÇÃO e CECÍLIA CALADO 

participaram os interveninetes-chave. Apresentam-se algumas características do novo 
modelo proposto para o licenciamento das unidades de saúde privadas: 

 

• a actividade de fiscalização e de organização dos processos será feita por entidades 
externas à própria administração central, por empresas competentes e certificadas 
para o efeito; 

• o licenciamento das unidades consideradas “mais simples” será feito através de um 
questionário de auto-avaliação disponibilizado através do Portal da Saúde 
(www.portaldasaude.pt). Deste grupo fazem parte a maioria das unidades (cerca de 
seis mil) onde se encaixam os consultórios médicos e dentários, os centros de 
enfermagem e os centros de Medicina Física e de Reabilitação; 

• nos pedidos de licenciamento para as “unidades mais complexas” manter-se-à 
mandatória a vistoria pelas autoridades competentes; 

• todas as organizações continuam a ser passiveis de inspeção e a ser 
responsabilizadas pelos dados fornecidos; 

• as unidades privadas de serviços de saúde em funcionamento que não se encontrem 
licenciadas, dispõem de 2 anos, desde a entrada em vigor do presente diploma, para 
se adequarem. 

 
A proposta revela ainda que está em curso a preparação um “manual de procedimentos” 
para que os requisitos do licenciamento sejam consistentes para todos os proponentes, em 
qualquer região, e um sistema de informação onde será possível a utentes, hospitais e 
entidades da Saúde consultar a lista de prestadores (sector público ou privado). A proposta 
final de decreto lei pode ser consultada em  
(http://www.apegsaude.org/EventosRealizados/LicenciamentoInstala%C3%A7%C3%B5ese
Equipamentos/tabid/73/Default.aspx) (acedido em 29.07.09). 
 
 
Aceitação da Tecnologia pelo Prestador após Instalação (Commissioning) 
 
Aquando da instalação da tecnologia no local e contexto em que será utilizada, e 
previamente à sua utilização clínica, é essencial a implementação de Plano de Aceitação do 
equipamento (Comissioning) previamente definido pelo prestador (cliente) e que geralmente 
prevê a realização de um conjunto de testes exastivos mais ou menos complexos 
dependendo das características e funções do equipamento em causa A implementação dos 
testes de “Comissioning” deve ser conduzida pelo prestador (ou em sua representação), em 
colaboração com o fabricante sem prejuízo da independência necessária ao processo e 
mentendo presentes os objectivos do Comissioning que são: 

• proceder à verificação da conformidade das especificações da tecnologia instalada 
face à adjudicada; 

• testar exaustivamente o equipamento, e diversas funcionalidades recolhendo 
parâmetros indicadores de desempenho, essenciais para referência futura (baseline) 
de comparação com resultados de testes de controlo de qualidade a realizar 
periodicamente pelo prestador;  



 230

CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EM SAÚDE, EM PORTUGAL 
ANA PASCOAL, SARA CARRASQUEIRO, FILIPA VALE, ANA SILVA, PEDRO ENCARNAÇÃO e CECÍLIA CALADO 

• uma vez confirmada a conformidade dos resultados dos testes implementados 
proceder à aceitação/recepção da tecnologia adquirida ao fabricante (e, 
desejavelmente, nunca concluindo o pagamento tecnologia antes desta fase). 

Todos os dados e informações recolhidas na fase de Commissioning devem ficar 
documentados e acessíveis para consulta durante futuros testes de controlo de qualidade 
(analisados na secção V.1.1.7 deste documento). 
Também, é essencial assegurar que toda a tecnologia adquirida é registada em inventário, 
desejavelmente em suporte informático para facilitar a operacionalização das actividades de 
manutenção e as tarefas de gestão contabilistica e fiscal relacionadas com a aquisição e 
amortização da tecnologia. 
 
Em Portugal, a fase de “Commissioning” não é realizada para a maioria das tecnologias 
sendo frequente os prestadores aceitarem o equipamento directamente após os testes de 
instalação realizados pelo fabricante. Esta situação prende-se como a ausência de políticas 
de gestão de tecnologia hospitalar que contemplem o Comissioning e com a inexistência de 
recursos humanos especializados, na maioria dos prestadores de saúde, e com 
competência para a realização dos testes necessários. Exceptua-se o caso da aceitação de 
equipamento em radioterapia e medicina nuclear onde geralmente a presença de fisicos 
médicos/engenheiros biomédicos nos departamentos assegura a capacidade para a 
implementação dos testes necessários sendo nestes casos o Commissioning realizado. 
 
 
V.1.1.6 Re-engenharia de Processos, Formação e Certificação de 
Competências 
 
Formação, Treino e Certificação de Competências 
 
Aquando da utilização da tecnologia é fundamental assegurar a formação e treino aos 
utilizadores, tendo em conta as suas funções (ex. médicos, enfermeiros, técnicos, 
físicos/engenheiros, responsáveis pela protecção e segurança) devendo esta ser orientada 
no sentido de: 

• definir níveis de formação faseados e calendarizados, com metas a alcançar que 
constituam momentos para monitorização do progresso e autonomia dos utilizadores 
na utilização da tecnologia; 

• contemplar aspectos operacionais relacionados com a normal utilização de 
tecnologia na rotina; 

• potenciar os utilizadores para responder adequadamente em situações não-
planeadas (ex. interpretação de sinais de alarme, formato de registo de falhas). 

• Assegurar mecanismos de feedback para reporte de dificuldades ou esclarecimento 
de dúvidas. 

Os planos de formação no âmbito da aquisição de tecnologia e na fase de adaptação 
frequentemente são acordados com o representante aquando da aquisição e contemplados 
no contrato de adjudicação. Esta formação pode ser ministrada no local com apoio de 
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especialistas visitantes, ou previamente à instalação da tecnologia em centros de formação 
e treino. 

Durante a fase de adaptação à tecnologia é essencial reorganizar os fluxos de trabalho por 
forma a permitir a adaptação gradual dos utilizadores à tecnologia considerando que, de 
início poderá haver redução da produtividade. 
 
Formação em Tecnologia e Certificação de Competências 
 
A formação dos profissionais de saúde, em temáticas relacionadas com as tecnologias 
requer intervenção a diversos níveis. Para além da formação específica já analisada,  
destinada à acquisição de competências na utilização de um equipamento em concreto, é 
importante qualificar e requalificar os profissionais de saúde com conhecimentos científicos 
e tecnológicos mais amplos, essenciais ao dominio das temáticas relevantes associadas à 
prática de uma medicina fortemente assistida pela tecnologia.  Assim, a formação de 
profissionais de saúde na área das tecnologias envolve intervenção a diversos níveis: 
 
Formação pré-graduada: onde é importante  incluir desde cedo nos planos de estudo dos 
cursos de graduação (medicina, tecnologias para a saúde, enfermagem, engenharia 
biomédica) tópicos que contemplem as tecnologias, na perspectiva da sua utilização clínica, 
e adaptando os conteúdos e exemplos apresentados à função a desempenhar pelos 
diversos perfís. Esta iformação é administrada nas instituições de ensino superior; 
 
Formação pós-graduada: destinada à aquisição de conhecimentos especializados sobre 
tecnologia em áreas específicas de interesse. Esta formação é também destinada a 
complementar a formação de base pré-existente e a requalificação de profissionais já no 
exercício da profissão; A formação a este nível geralmente é ministrada nas instituições de 
ensino superior. Observa-se que os programas para formação de profissionais de saúde 
apresentam cada vez mais um modelo multidisciplinar contemplando aspectos de diversas 
áreas do saber (medicina, tecnologias, engenharia, segurança, informática). Quando a 
formação se destina à requalificação de profissionais verifica-se frequentemente que a 
formação (ou parte dela) acontece num contexto multi-profissional (vários perfis de 
profissionais de saúde) o que resulta numa mais-valia pela troca de experiências e pelo 
estabelecimento de pontes de comunicação entre os diversos perfis. 
 
Aspectos relevantes a contemplar nos programas de formação (pós-graduação) dos 
profissionais de saúde incluem: 

• fundamentos sobre tecnologia; 

• aplicações clínicas, vantagens e limitações das diversas opções tecnologicas; 

• riscos e aspectos de protecção e segurança a considerar na utilização das 
tecnologias; 

• Perspectivas de desenvolvimento futuro da tecnologia; 

• Impactos organizacionais e financeiros e aspectos de gestão e Re-Engenharia de 
processos; 
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• Informação e esclarecimento ao utente sobre procedimentos clinicos envolvendo 
tecnologia. 

 
Formação para certificação: destinada à certificação de competências específicas dos 
profissionais de saúde como forma de garantir a qualidade dos serviços prestados e a 
segurança dos utente (Rehani M.M, 2007). A Certificação constitui um requisito obrigatório 
para o exercício profissional em alguns países (ex. Reino Unido e EUA) sendo em alguns 
casos (ex. Australia) alvo de programas de âmbito nacional para facilitar o reconhecimento 
mútuo das qualificações e certificação em diferentes regiões. 
 
A certificação profissional, requer renovação periódica e permite aos profissionais de saúde 
a acquisição de conhecimentos teóricos e práticos relevantes na perspectiva das suas 
funções. 
 
Exemplos de programas de certificação relacionados com a utilização de tecnologias 
incluem: 

• Certificação em Protecção Radiológica para Cardiologistas e Intervencionistas (em 
Espanha e no Luxemburgo em resposta aos requisito da Directiva EURATOM 97/43) 
(Vano, 2005) 

• Certificação de Médicos para Determinação de Incapacidade Permanente (Australia, 
em resposta aos requisitos do Workers Rehabilitation and Compensation Act 1988 e 
Workers Rehabilitation and Compensation Regulations 2001).  

• Certificação de organizações envolvidas em nanotecnologia (AssuredNano, a Safety 
Health and Environment (SHE) accreditation scheme) 

Em conclusão, aquando da adopção de novas tecnologia a formação e requalificação dos 
profissionais de saúde é essencial como forma de alargar e aprofundar os seus 
conhecimentos e permitir a adquisição de novas competências necessárias à utilização de 
tecnologias avançadas .  
 
 
Re-Engenharia de Processos  
 
A Re-Engenharia de Processos consiste na análise crítica dos processos (i.e. grupos de 
funções) implementados numa organização por forma a identificar alterações necessárias 
que resultem numa agilização dos fluxos de trabalho, com impacto positivo na qualidade dos 
serviços prestados e ganhos em productividade. A redefinição de processos e funções na 
área da saúde deve ser programada, calendarizada no tempo e promovida pela 
administração, envolvendo todos os intervenientes-chave. 
Os processos resultantes da Re-Engenharia devem assegurar um sistema de prestação de 
cuidados de saúde: seguro, efectivo, centrado no paciente, célere, eficiente e equitativo. Em 
qualquer processo de mudança a caracterização dos processos instalados é essencial 
devendo contemplar: 
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• análise crítica e avaliação dos processos instalados e funções constituintes; 

• recolha e análise de feedback  (profissonais e utentes); 

• análise de ferramentas de apoio à decisão disponíveis e identificação de aspectos 
críticos a optimizar, priorizandoos (ex. segundo a relação custo-impacto); 

• definição dos objectivos e metas a atingir com o novo modelo após restrtuturação; 

• desenho e implementação do novo processo; 

• avaliação e optimização; 

Quando aplicado às organizações de saúde, o conceito de Re-Engenharia de Processo 
contempla alterações significativas nas práticas estabelecidas. Apresentam-se exemplos em 
seguida concretizando referentes a uma reorganização de processos num serviço de 
imagiologia dedicado ao rastreio do cancro da mama (e que implementou recentemente 
tecnologia digital, um sistema PACS e um ambiente de trabalho paperless). 

• agrupamento de funções para tornar o processo, globalmente, mais eficiente 
centrando a organização na perspectiva do utente 

o ex. associar os balcões de recepção das modalidades relevantes (ex. 
mamografia e ecografia) mantendo a eficiência no atendimento; 

• descentralização de serviços para os aproximar do utente  
o ex. antecipação de uma data de consulta avisando o untente por contacto 

telefónico  

• simplificação de processos minimizando etapas administrativas desnecessárias, 
complexidade e consumo de recursos humanos; 

o ex.actualização da agenda de consultas com envio de convocatória por sms 
e lembrete para  trazer exames anteriormente realizados quando estes ainda 
não constem do processo clinico electrónico; 

o ex. digitalizar exames realizados anteriormente e em formato analógico para 
inclusão no processo clínico electrónico; 

• remodelação de infra-estruturas (ex. redesenho de corredores para facilitar acesso 
e/ou reduzir tempos de trânsito de utentes e profissionais) 

o ex. instalar as áreas da ecografia e mamografia adjacentes, assegurando 
sequência de realização dos exames e facilitando a transferência da utente. 

• redefinição de funções dos profissionais assegurando-lhes competência para 
assegurar a maioria das necessidades dos pacientes; 

o ex. capacitar todos os profissionais de saúde do serviço para proporcionar 
informação e esclarecimentos essenciais a questões frequentemente 
colocadas pelos utentes (sobre os procedimentos de rastreio, tempos de 
exame e espera) 
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• implementação de novos procedimentos para auditar processos e melhorar a 
qualidade 

o ex. para as imagens de mamografias rejeitadas, inserir no sistema a causa 
da rejeição e a acção correctiva implementada para posterior análise e acção 
preventiva. 

• ampliação das equipas  
o ex. contratação de mais um técnico de radiologia para permitir ao 

equipamento digital operar em contínuo aumentando a produtividade; 

• implementação de mecanismos de auto-avaliação de profissionais e avaliação de 
satisfação de utentes; 

o convite aos untentes para o preenchimento de um questiuonário após a 
conclusão da prestação dos serviços. 

 
A principal desvantagem da Re-Engenharia é que é um processo de difícil implementação 
envolvendo mudança de hábitos e questionando práticas instaladas e como tal é um 
processo gerador de tensões e resistências. Este impacto podem ser reduzidos planeando a 
reorganização e assegurando que existe conscencialização sobre a necessidade de investir 
recursos emocionais e financeiros no processo de mudança. Todos os intervenientes-chave, 
facilitadores da operacionalização dos novos processos, devem ser identificados e 
envolvidos desde o início no processo. 
 
Diversos casos de estudo sobre Re-Engenharia de Processos na prestação de cuidados de 
saúde revelaram uma redução da variabilidade dos processos, com partilha de recursos e 
ganhos consideraveis em qualidade, satisfação, productividade e benefícios financeiros 
(Horton et al, 1999) ,( Hoover et al, (2005). 
 
Em Portugal, existe já disponibilidade de tecnologia inovadora nos sectores público e 
privado, sendo os processos e pessoas envolvidos na utilização da tecnologia as áreas 
onde se colocam os maiores desafios de desenvolvimento.  
 
Note-se que as tecnologia é ferramenta necessária e desejável, mas não suficiente, na 
prática de uma medicina de excelência. O factor humano continua a ser um aspecto 
determinante da garantia de que a tecnologia é utilizada de forma racional, eficiente e eficaz 
e segura em benefício directo do paciente, em particular, e do sistema de saúde, em geral. 
 
 
V.1.1.7 Manutenção e Controlo de Qualidade 

Esta fase coincide temporalmente com a fase de utilização das tecnologias e contempla 
diversas acções que visam garantir que os equipamentos estão disponíveis para utilização 
em condições adequadas, quando necessário, desempenhando todas as suas 
funcionalidades com os níveis de exactidão e segurança com que foram concebidas (e 
verificadas na fase de controlo préviamente à colocação no mercado). 
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Pode identificar-se as seguintes acções: 

• Manutenção Correctiva; 

• Manutenção Preventiva; 

• Controlo de Qualidade e Calibração. 

A Manutenção Correctiva é o conjunto de acções desencadeadas em resposta a falhas. A 
ocorrência de falha (e requerendo portanto de acção correctiva) é esporádica e pouco 
previsível. Por esta razão acarreta um imprevisto mau funcionamento ou disrupção do 
serviço, podendo implicar o adiamento ou cancelamento de actos agendados, com 
respectivos impactos económicos negativos (quer ao nível das receitas quer ao nível da 
eficiência logística) e impactos negativos na satisfação de pacientes e profissionais que 
poderão, inclusivamente, comprometer o prestígio da instituição. Em alguns casos a falha 
pode constituir um risco para o paciente, profissionais ou terceiros comprometendo a sua 
segurança. 

A resolução de uma falha passa pela identificação dos componentes avariados ou 
destruídos, reparação ou substituição, montagem e teste para verificação do funcionamento, 
após a intervenção. Dada a imprevisibilidade associada às falhas, as acções de manutenção 
correctiva também são, de certa forma imprevisíveis, relativamente a tempo e custo. 
Exemplos: 

• perante uma falha que não tenha ocorrido anteriormente na instituição ou que não 
seja é conhecida pelo fabricante, o tempo de resposta e a mão-de-obra envolvida 
serão superiores; 

• perante uma falha que implique a substituição de peças ou acessórios, eles podem 
não estar disponíveis de imediato, o que resulta num atraso do início da reparação. 

Outra consideração relevante relaciona-se com a detecção de falhas. Dependendo do tipo 
de falha e componente(s) afectados, ela pode não ser identificada no início de utilização do 
equipamento, mas só após algum tempo de utilização, na sequência da conjugação de 
determinados factores. Eventualmente, a falha pode não ser nunca detectada ao longo de 
várias utilizações. Qualquer uma destas situações pode constituir sérios riscos e 
ineficiências. A título ilustrativo da primeira situação, imagine-se uma falha numa estação de 
anestesia que acarrete a necessidade de substituuição do equipamento, só manifestada em 
pleno acto cirúrgico. Este facto representa risco acrescido para a saúde do paciente, stress 
nos profissionais e aumento do custo associado à intervenção. Para ilustrar a segunda 
situação, imagine-se um monitor de sinais do paciente que, devido a falha, origina 
indicações erróneas de um sinal fisiológico, o que pode estar na base de um plano 
terapêutico também ele erróneo. 

Em suma, é desejável minimizar o número de falhas de um equipamento médico, por forma 
a salvaguardar a segurança do paciente, optimizar o fluxo de trabalho e satisfação dos 
profissionais e reduzir impactos económicos negativos associados à indisponibilidade do 
equipamento e ao custo da sua reparação. 

A Manutenção Preventiva é precisamente o conjunto de acções proactivas implementadas 
com o objectivo de reduzir a probabilidade de ocorrência de falhas e degradação dos 
equipamentos. Incide especialmente sobre componentes mecânicos de degradação 
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conhecida e previsivel. Exemplos de acções são a limpeza de componentes, a colocação de 
óleo, ou a substituição de filtros. Este tipo de manutenção é planeado de acordo com 
indicações do fabricante e, desejavelmente, com adaptações resultantes do conhecimento 
histórico acumulado (falhas ou incidentes anteriores). A sua realização periódica, para além 
de reduzir significativamente a probabilidade de ocorrência de falhas, aumenta a 
longevidade dos equipamentos e, consequantemente, a sua rentabilidade. 

Outro tipo de acções preventivas que se podem implementar para garantir a disponibilidade 
e qualidade dos equipamentos são acções de verificação do funcionamento do 
equipamento, habitualmente compiladas num Plano de Controlo de Qualidade. Estas acções 
constituem-se em testes às diversas funcionalidades dos equipamentos, à sua exactidão de 
funcionamento e à resposta perante falhas. É essencial realizar estes testes por forma a 
garantir que se detectam desta forma falhas e desvios não identificados por utilizadores e a 
verificar a resposta do equipamento perante determinadas situações esporádicas, por 
exemplo a falta de energia eléctrica ou o corte de oxigénio num ventilador pulmonar. Em 
associação a um plano de controlo de qualidade pode realizar-se a Calibração do 
equipamento. A calibração é um conjunto de operações que estabelecem, em condições 
especificadas, a relação entre os valores indicados pelo equipamento médico e os 
correspondentes valores conhecidos da grandeza realizados por padrões. Estes padrões, 
por sua vez,  estão também calibrados por forma a garantir rastreabilidade das medidas 
através de uma cadeia ininterrupta de comparações, permitindo a intercomparação dos 
valores indicados pelo equipamento com qualquer outro. 

O planeamento de acções de Mauntenção Preventiva e Controlo de Qualidade deve ser 
optimizado para que, por um lado se minimize o número de falhas dos equipamentos e, por 
outro sejam evitados custos desnecessários associados à indisponibilidade e teste de 
equipamentos ou componentes que raramente falham. Assim, é necessário estimar a 
probabildade de falha dos diversos componentes/equipamentos por forma a incidir acções 
sobre aqueles que falham mais usualmente. Para obter este tipo de informação é crítico 
solicitá-la junto dos fabricantes (aquando da aquisição e ao longo do ciclo de vida) e 
constituir um registo informático de apoio. Tal sistema deverá conter informação relativa a 
todos os equipamentos médicos, com detalhe ao nível dos componentes, incluindo também 
acessórios, e das diversas falhas e acções (correctivas, preventivas e testes de controlo) ao 
longo do ciclo de vida dos equipamentos. Outro aspecto importante considerar no 
planeamento da manutenção é a criticidade e perigosidade dos equipamentos, que se 
relaciona com o impacto e consequências das falhas. 

• É importante conhecer o objectivo e âmbito de utilização dos equipamentos por 
forma a entender o que poderá acontecer na sua indisponibilidade total ou 
funcionamento comprometido e preparar planos de contingência.  

Para ilustrar analise-se comparativamente o impacto da falha súbita de um 
electrocardiógrafo e um monitor cardíaco. No primeiro caso, a implicação é o 
cancelamento (até substitução do equipamento) da realização de exames de 
electrocardiografia previsto, com prejuízos a nível de organização e económicos.  
Em relação a uma falha súbita num monitor, pode originar a não detecção de 
arritmias graves com consequências na saúde do paciente. Uma vez que a 
gravidade dos impactos causados por falha no segundo caso é maior que no 
primeiro, e assumindo uma igual probabilidade de falha estimada, esse equipamento 
requer um controlo mais rigoroso e com maior periodicidade; 
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• Em relação à perigosidade, a análise é semelhante mas aqui refere-se 
especificamente ao perigo potencial que o próprio equipamento encerra e que é 
maior quando, por exemplo, emite radiações ionizantes (ex. Tomografia 
Computorizada) ou administra medicamentos (ex. seringa infusora). 

As verificações levadas a cabo no âmbito do plano de controlo de qualidade devem portanto 
contemplar: 

• testes às funcionalidades oferecidas, analisando a sua exactidão e repetibilidade; 

• testes de segurança para avaliação de potenciais riscos associados com a utilização 
do equipamento; 

• testes específicos a componentes que, pelo histórico, se conhece serem mais 
susceptíveis de falha; 

• testes representativos da gama de operação do equipamento com enfase nos 
valores/parâmetros mais utilizados na prática clínica. 

A título de exemplo, considere-se o controlo de qualidade de uma incubadora de recém-
nascidos. A sua principal função é disponibilizar ao recém-nascido um ambiente protegido, 
quente e oxigenado. Então, o programa de Controlo de Qualidade deve contemplar testes à 
exactidão da temperatura e da concentração de oxigénio. A utilização deste equipamento 
pode representar riscos de segurança para o paciente ou outros, nomeadamente 
queimaduras, hipóxia, danos nos ouvidos (causados pelo ruído de ventoínhas que dissipam 
o calor), choques eléctricos, acidentes relacionados com rodas e travões, entre outros. O 
plano deve portanto contemplar testes ao alarme de temperatura e oxigénio, ao nível de 
ruído no compartimento do bebé e testes de segurança eléctrica e mecânica. O desenho e 
plano de testes de controlo de qualidade deve ser da responsabilidade de engenheiros com 
conhecimentos do fim e ambiente a que se destina equipamento e do equipamento em 
questão. 

Em suma, existem diversas políticas de manutenção preventiva e de controlo de qualidade 
que visam monitorizar o funcionamento dos equipamentos, detectar atempadamente 
desvios ao correcto funcionamento e evitar incidentes durante a utilização e a 
indisponibilidade do equipamento de forma imprevista. A optimização destas políticas 
implica: 

• o registo informático de todos os equipamentos, com detalhe de componentes e 
acessórios, respectivas falhas e acções correctivas; 

• o conhecimento dos equipamentos médicos, na perspectiva tecnológica, mas 
também da sua utilização, compreendendo a sua criticidade e perigosidade; 

• a cooperação com os fabricantes ou distribuidores no sentido de trocar 
continuamente informação acerca de falhas e incidentes; 

• competências ao nível de políticas de manutenção, fiabilidade e análise estatística 
associada. 
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A actividade de Manutenção (preventiva e correctiva) e Controlo de Qualidade de 
equipamentos médicos é implementada pelos departamentos de engenharia das unidades 
de saúde, por entidades externas contratadas para esse efeito ou pelo próprio fabricante no 
caso de garantia. Para alguns equipamentos críticos (por exemplo carros de ressuscitação 
ou estações de anestesia) são também aconselhadas acções simples de verificação e 
controlo de qualidade a desempenhar pelos utilizadores nos respectivos serviços com 
elevada periodicidade ou sempre antes de cada utilização. 

Manutenção e Controlo de Qualidade - Situação em Portugal 

Em Portugal verifica-se que o registo informático de equipamentos, falhas e intervenções 
subsequentes só recentemente começa a generalizar-se, o que limita o conhecimento 
agregado e exacto do histórico e, consequentemente, a capacidade de optimizar planos de 
manutenção preventiva e controlo de qualidade. 

Segundo resultados preliminares de um estudo em curso na FEUCP sobre a engenharia 
hospitalar em Portugal (ainda não publicado), constata-se que a manutenção preventiva e 
correctiva é muito frequentemente contratada a entidades externas, nomeadamente ao 
fabricante, o que pode comprometer a optimização do plano de manutenção preventiva, por 
divergência de interesses. 

Quanto à realização de acções de controlo de qualidade, ocorre com menos frequência e é 
também muitas vezes entregue ao fabricante, o que pode compromete a independência 
necessária ao processo, ou é djudicado a outras entidades externas (outsourcing). 
Dependendo da dimensão das organizações e dos seus recursos e do tipo de equipamento 
em causa, o outsourcing pode ser uma solução conveniente. Contudo uma desvantagem é 
que não promove a criação de conhecimento sobre a tecnologia,  internamente na 
organização o que constitui uma mais-valia. 

Uma das causas que pode estar na base desta situação, segundo o mesmo estudo, é a 
reduzida dimensão da equipa de profissionais com formação superior especialização na 
área, nomeadamente engenheiros biomédicos. Outra constatação importante do mesmo 
estudo é que a participação em actividades de investigação e colaboração co universidades 
são actividades inexistentes ou muito raras na maioria das instituições, o que contribui para 
uma ainda maior assimetria de informação em relação ao fabricante. 

O reforço de competências dos departamentos de engenharia das unidades hospitalares 
poderá optimizar a função ‘Manutenção’ e, simultaneamente, apoiar utilizadores na 
optimização dos processos de prescrição e utilização das tecnologias, que até agora não é 
tarefa usual dos departamentos de engenharia.  

 
V.1.1.8 Avaliação e Optimização 
 
A ultima fase do  ciclo de vida de uma tecnologia, é a sua avaliação no contexto da sua 
utilização.  
Esta avaliação dever ser realizada de forma independente, fundamentada em métodos 
sistemáticos e na medição de indicadores objectivos.  
Aspectos importantes contemplar na avaliação de tecnologias (HTA Health Technologies 
Assessment), e para os quais é importante determinar indicadores, incluem: 
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• eficácia clínica 
• riscos e perígos  
• avaliação económica dos benefícios e dos custos, valorizando-os em unidade 

monetária (análise custo-benefício) ou não (análise custo-utilidade) 
• avaliação da utilização da tecnologia (processos)  
• indicadores de desempenho global 

 
A avaliação da tecnologia, procura dar resposta a questões concretas sendo que a resposta 
proporciona informação valiosa para: 

 
• avaliar retrospectivamente investimentos; 
• optimizar práticas e processos; 
• apoiar em futuros processos de adopção da mesma tecnologia. 
• priorizar e decisões relacionadas com o uso de tecnologia; 

 
Actualmente existem diversas organizações nacionais e internacionais que se dedicam a 
estudos científicos de avaliação das tecnologias para a saúde (HTA). Apresentam-se 
algumas com breve descrição da sua missão e actividades: 
 

• AETS Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, criada em Espanha em 
1994, para atender as necessidades consultivas do Sistema Nacional de Saúde e 
apoiar nas suas politicas de prestação de cuidados de saúde orientadas para a 
prestação de cuidados de excelência. Áreas da competência incluem apoiar na 
introdução sistematizada de novas tecnologias na prática clinica, definição de 
critérios para o uso apropriado de tecnologias e organização dos Serviços de Saúde. 

 
• HTA Health Technology Assessment: organização britânica que tem por missão 

produzir investigação independente acerca da efectividade, do custo e do impacto 
dos tratamentos que disponibiliza a quem planeia, aos prestadores e aos utilizadores 
do serviço nacional de saúde Inglês (NHS) http://www.hta.ac.uk/project/htapubs.asp). 

 
• EUnetHTA European Network for Health Technology Assessment: criada na 

sequência de um projecto europeu, inclui organizações com muita especialização na 
avaliação de technologias para a saúde para informar estudos sistemáticos, 
avaliações económicas http://www.eunethta.net/ ) 

 
• INAHTA forum para identificação de intesses comuns das agências dedicadas a 

HTA com o objectivo de: acelerar a troca e colaboração entre agencias, promover a 
partilha de informação e comparação de resultados, prevenir a duplicação de 
actividades (http://www.inahta.org/ ) 

 
• COCHRANE  é uma rede global de voluntários, financiada por donativos e projectos 

que realiza estudos de envidencia sistemáticos na área da saúde, em particular 
sobre os efeitos de intervenções, para suporte e promoção da tomada de decisões a 
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nivel global.  Os resultados estão publicados na Cochrane Library 
(http://www.cochrane.org/index.htm ) 

 
• RAND desenvolve estudos de investigação em diversas áreas, incluindo, ciência e 

tecnologia disponibilizando os serviços para organismos govenamentais, empresas 
e fundações.  

 http://www.rand.org/. 
 

• ECRI organização não govenamental dedicada a congregar as disciplinas de 
investigação aplicada para investigar quais os procedimentos médicos, dispositivos, 
medicamentos, e processos são melhores para permitir o melhoramento dos 
cuidados de saúde.  Um aspecto diferenciador desta organização é a capacidade de 
juntar, com imdenepdencia, a experiencia prática com o rigor e objectividade da 
investigação fundamentada na evidência. 

 
As actividades destas organizações constituem uma mais-valia muito importante para a 
actividade dos Sistemas de Saúde disponibilizando úteis ferramentas de apoio à decisão 
(indicadores de desempenho e evidência) úteis na definição de políticas racionais que 
contribuam para encaminhar os Sistemas de Saúde no caminho da Excelência. 
 
Em Portugal não existem organizações dedicadas a HTA. A capacidade humana instalada 
para implementar estudos de HTA é inexistente (ou não está explorada nesta vertente). 
Como consequência, o apoio disponível (a nível nacional) aos internenientes, nas diversas 
fases do ciclo de tecnologias também não existe. 
 
Relativamente às actividades de optimização da utilização da tecnologia nos Hospitais 
Portugueses a existir seria expectável que  fosse realizada por profissionais dos Serviços de 
Instalações e Equipamentos (S.I.E.) em colaboração com os fabricantes. 
De facto (com raras exepções) as atribuições dos S.I.E em Portugal não incluem actividades 
relacionadas com a optimização da tecnologia instalada ou a realização de estudos de 
eficácia  sendo orientadas, maioritariamente, para a gestão de contratos externos de 
manutenção com fornecedores. 
A análise dos resultados preliminares de um estudo em realização pela Faculdade de 
Engenharia da Universidade Católica Portuguesa (ainda não concluido) revelam que (para 
uma amostra constituida por  30 S.I.E): 
 

• 80% dos S.I.E. nunca (ou raramente) estiveram envolvidos em actividades de 
optimização de tecnologia nos hospitais; 

 
• 70% dos S.I.E. nunca enstiveram envolvidos em cooperação com universidades. 
 
• 100% dos S.I.E. indicaram estar muito frequentemente (ou frequentemente) 

envolvidos na gestão de contratos com os fornecedores; 
 
Importa salientar que a identificação de processos sub-óptimos, a sua optimização, o 
acolhimento da mudança e a participação na transferência de conhecimento são todas 
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oportunidades para investigar soluções criativas, implementar inovação e contribuir para o 
desenvolvimento sustentado do sistema de saúde. 
 
Face à ausência de conhecimento e competências em Portugal na área das HTA seria uma 
inciativa interessante a criação de um centro de competências nacional para realizar 
estudos de Avaliação de Tecnologias na Saúde. Esta organização poderiam caracterizar-se 
por: 

 
• âmbito nacional e aproveitando a experiência de organizações congéneres 

internacionais; 
• com natureza multidsiciplinar; 
• apoiada e promovida pelos diversos intervenientes na prestação de cuidados de 

saúde (financiadores, reguladores, prestadores, utentes) 
 
Ás áreas de competência em HTA deveriam ser definidas de acordo com o contexto 
tecnológico nacional e estratégias de desenvolvimento futuro por forma a promover a 
realização de estudos relevantes que vão de encontro às necessidades das instituições de 
saúde apoiando-as no planeamento, aquisição e utilização optimizada das tecnologias na 
saúde. 
 
A consideração de estudos HTA na tomada de decisão propicía a selecção e utilização 
racional da tecnologia, ambos aspectos determinantes da maximização da relação custo-
benefício associada à utilização de tecnologias em saúde. 
 
 
 
V.1.2 A GESTÃO DAS TECNOLOGIAS E AS SEGURADORAS 
 
V.1.2.1 Inter-relações entre intervenientes no âmbito dos Seguros Privados de 
Saúde 

Em Portugal, devido à suplementariedade do sistema de financiamento de cuidados de 
saúde privado (não é possível fazer o opting out) e à incerteza que reveste os contratos com 
os segurados, relativamente à sua continuidade, as seguradoras tem focado a sua 
intervenção no financiamento de cuidados de saúde destinados ao tratamento e cura, não 
tendo assumindo um papel proactivo influenciador de estilos de vida, promoção de saúde e 
prevenção de doença. Esta abordagem acontece no SNS através da definição de políticas 
de saúde pública, prevenção e rastreio, as quais (desejavelmente) influenciam a oferta de 
cuidados de saúde.  

No financiamento privado da saúde o incentivo (ou moderação) ao consumo de cuidados de 
saúde coloca-se, essencialmente, na fase do reembolso ou co-pagamento dos cuidados 
(através das cláusulas do contrato estabelecido com o segurado que define áreas cobertas, 
limites, co-pagamentos, franquias, pré-autorizações, entre outros. Este modelo, não 
promove a racionalização do consumo enquadrado no contexto de necessidades de saúde 
específicas do segurado. 
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Os Seguros Privados de Saúde oferecem aos segurados financimento de cuidados de 
saúde prestados pelo sector privado (hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais liberais). 
No que se refere ao processo de financiamento, e à relação com os prestadores, os 
Seguros Privados de Saúde apresentam-se em três modalidades: 

• Seguro de Reembolso – o segurado escolhe o prestador, liquida directamente os 
cuidados consumidos e no fim pede reembolso à seguradora; 

• Redes Convencionadas – a seguradora contrata uma rede de prestadores gerida por 
uma organização interna ou externa, o segurado recorre a essa rede e apenas 
liquida o co-pagamento que lhe é devido, sendo a seguradora que liquida o restante; 

• Mistos. 

A selecção do prestador pelo segurado é mais limitada no caso das redes convencionadas 
do que no caso dos seguros de reembolso, o que pode ser entendido como uma 
desvantagem (se um segurado recorre a um prestador privado fora da rede) ou, pelo 
contrário, uma vantagem (uma vez que geralmente a introdução de um mediador, resulta em 
aumento da garantia de qualidade, redução de preços e racionalização de consumos). 

 
A Figura 59 representa os intervenientes (por função) e relações entre eles no contexto dos 
Seguros de Saúde Privados. 
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Figura 59. Intervenientes e inter-relações no contexto dos Seguros de Saúde Privados.  

 
No âmbito do presente estudo, importa realçar dois aspectos: 

• Não existe qualquer relação entre as seguradoras (ou gestoras de planos) e a cadeia 
de fornecimento dos prestadores, nomeadamente, as empresas das tecnologias para 
a saúde, o que resulta em dificuldade (ou mesmo incapacidade) em deter know how 
especializado nessas matérias suficiente para poder avaliar ou influenciar decisões 
(por exemplo: “Qual a tecnologia mais apropriada em determinada situação?”, ou 
“Qual a mais valia de determinada tecnologia face a outra mais económica?”); 



 243

CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EM SAÚDE, EM PORTUGAL 
ANA PASCOAL, SARA CARRASQUEIRO, FILIPA VALE, ANA SILVA, PEDRO ENCARNAÇÃO e CECÍLIA CALADO 

• Não existe qualquer relação entre os segurados e a cadeia de fornecimento dos 
prestadores, nomeadamente as empresas das tecnologias para a saúde e as 
organizações do conhecimento, o que resulta em dificuldade (ou mesmo 
incapacidade) em deter know how especializado ou aconselhamento contextualizado 
em matérias tecnológicas suficiente para poder participar nas decisões, de outra 
forma que não pela intermediação do profissional de saúde assistente. 

 

Estes dois factos são limitadores dos interesses das seguradoras e dos segurados: 

• Em relação ao primeiro pode impossibilitar a optimização da racionalidade na 
aquisição e utilização da tecnologia, desejada pelos financiadores, uma vez que os 
prestadores têm interesses não coincidentes aos dos financiadores nestas duas 
fases. Aquando da aquisição um factor preponderante é a vantagem competitiva face 
à concorrência e pressões da indústria e consumidores; aquando da utilização, a 
rentabilização da capacidade instalada; 

• Em relação ao segundo aspecto, a indisponibilidade de informação isenta relativa a 
opções diagnósticas e terapêuticas e tecnologias envolvidas em formato adequado a 
utentes, condiciona a sua participação nas decisões que a ele dizem respeito. 
Contudo, o aumento da população abrangida por seguros de saúde privados, é 
revelador das expectativas por parte dos consumidores em relação ao acesso 
rápido, precoce e abrangente aos cuidados de saúde, aos avanços tecnologiocos e 
tratamento personalizado.  

 
V.1.2.2 Influência das Seguradoras no Ciclo das Tecnologias 

Apesar da ausência constatada de relacionamento directo entre seguradoras e cadeia 
logística de fornecimento dos prestadores, nomeadamente com a indústria das tecnologias 
para a saúde, a influência das seguradoras no seu ciclo de vida e vice-versa, embora 
indirecta, não é desprezável. Reportando às fases atrás analisadas e ilustradas na Figura 56 
(V.1.1 Ciclo de Vida das Tecnologias para a Saúde) podem identificar-se as seguintes 
influências: 

• Nas fases de Investigação, Desenvolvimento e Adopção: o financiamento dos 
cuidados de saúde actua como incentivo ou constrangimento à adopoção 
tecnológica pelos prestadores que, por sua vez condiciona a indústria no 
desenvolvimento de novas tecnologias e prosseguição de linhas de investigação 
(mecanismos de feedback positivo); 

• Na fase de Utilização: a disponibilidade tecnológica e capacidade instalada 
influencíam os cuidados de saúde prestados e o recurso à tecnologia assim como, 
indirectamente, a procura de financiamento (mecanismos de feedback positivo); 

A Figura 60 abaixo sistematiza a relação entre as partes e as influências múltiplas. 



 244

CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EM SAÚDE, EM PORTUGAL 
ANA PASCOAL, SARA CARRASQUEIRO, FILIPA VALE, ANA SILVA, PEDRO ENCARNAÇÃO e CECÍLIA CALADO 

 

Figura 60. Influência mútua entre Sistemas de Financiamneto Privado (Seguradoras) e 
Tecnologias.  

Repare-se que os dois processos de influência atrás comentados são realimentações 
positivas, pelo que é absolutamente crítico a monitorização e constante adequação de 
estratégias de financiamento por forma a obter um equilíbrio entre consumo de cuidados de 
qualidade e capacidade do seu financiamento. 

Outro aspecto relevante a considerar é a forma como o financiamento dos cuidados é 
realizado e analisar as implicações decorrentes: 

• Retrospectivamente (com base nos recursos consumidos) – perante este modelo, os 
prestadores tentem a aumentar a utilização de tecnologias e outros recursos, nem 
sempre necessárias, reduzindo a eficiência do sistema, pelo que é crítico monitorizar 
as políticas de pré-autorização, limites e co-pagamentos: 

• Prospectivamente (com base em pacotes pré-acordados) –  perante este modelo, os 
prestadores tendem a limitar a utilização de tecnologias e outros recursos, por vezes 
justificáveis  reduzidno a qualidade do sistema, pelo que é crítica a monitorização e 
auditoria dos protocolos e processos definidos. 

Em qualquer dos casos, é importante que o financiador, assessorado pela equipa com o 
perfil adequado, consiga determinar: critérios de utilização de tecnologias perante diferentes 
cenários clínicos e diferentes modos ou características dessas tecnologias, exemplo, 
perante situação concretas: 

• É ou não justificável a realização de um exame de RM? 

• Qual a relação entre mais-valias e aumento de custos comparativamente com outras 
modalidades? 

• quais as mais valias e aumento de custos da opção de RM de alto campo (3 Tesla) 
face à opção 1,5 T? 
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Considera-se que: 

• este tipo de conhecimento só pode ser alcançado com esforço das seguradoras que 
se julga ser largamente recompensado; 

• um factor facilitador será o estabelecimente de relações com indústria e 
organizações do sistema de investigação, no sentido de participação em estudos 
que forneçam as respostas acima com evidência e imparcialidade. 

Em suma, numa era onde a tecnologia está na base na prestação dos cuidados de saúde e 
tem forte impacto na qualidade, eficácia e custo dos serviços prestados é importante o maior 
envolvimento dos financiadores privados nos processos relacionados com o ciclo de vida 
das tecnologias em saúde. Considera-se importante que as seguradoras desenvolvam 
conhecimento e competências complementares às que já detêm que lhes permitam 
acompanhar e compreender os aspectos-chave das diversas fases do ciclo de vida da 
tecnologia e, em colaboração com os diversos intervenientes (prestadores de saúde, 
indústria, reguladores), intervir e influenciar os processos na promoção da utilização racional 
das tecnologias em saúde. A antecipação de acções que resultem na promoção de boas 
práticas na utilização das tecnologias e na prestação de cuidados de saúde de excelência 
aos segurados poderá ser um factor diferenciador de qualidade e uma vez reconhecido e 
percepcionado pelos segurados poderá constituir uma mais valia-importante. 
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Quadro 27 – Pessoas e Processos (quadro resumo 1/5).  
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Quadro 28 – Pessoas e Processos (quadro resumo 2/5).  
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Quadro 29 – Pessoas e Processos (quadro resumo 3/5).  
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Quadro 30 – Pessoas e Processos (quadro resumo 4/5).  
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Quadro 31 – Pessoas e Processos (quadro resumo 5/5).  
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PARTE VI – CONCLUSÕES 

 
O objectivo do estudo realizado foi analisar os desenvolvimentos em tecnologias para a 
saúde, no contexto internacional e nacional e os seus impactos no Sistema de Saúde 
Português, salientando aspectos com particular importância para o desenvolvimento da 
actividade seguradora.  
 
A análise realizada centrou-se num conjunto de tecnologias consideradas com maior 
impacto analisado em função de critérios de inovação, custo e benefício. Para além da 
análise da tecnologia e seus desenvolvimentos foram também contemplados os processos e 
pessoas envolvidos na utilização das tecnologias nas organizações de saúde. 
 
Para cada temática analisada apresenta-se em seguida um quadro resumo contendo as 
principais conclusões, desenvolvimentos e  aspectos-chave.  
São também incluídas  considerações sobre a situação em Portugal e apresentadas 
recomendações consideradas relevantes no contexto do desenvolvimento da actividade 
seguradora, potenciadoras da utilização racional e optimizada da tecnologia com impacto na 
qualidade dos cuidados prestados aos segurados. 
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