
 

 1 

 

PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2011-16 

Estudo “Integração e Continuidade de Cuidados ” 
 

Autores:   
 
Ana Dias (doutoranda da Universidade de Aveiro e Assistente do Departamento de Economia e 

Gestão e Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro)  

 

Alexandra Queirós (Professora Coordenadora da Escola Superior de Saúde da Universidade de 

Aveiro)  

 

Agenda de Investigação 

 

1. Identificação de indicadores adequados à medição do grau de integração e 

continuidade de cuidados por áreas de influência, considerando os diferentes níveis 

de prestação de cuidados; 

 

2.  Levantamento de dados nas instituições que possibilitem a avaliação do grau de 

integração e continuidade de cuidados; 

 

3. Desenvolvimento dos estudos na área da contratualização (e.g. capitação por 

patologia), bem como, numa lógica de integração de cuidados, avaliar as 

possibilidades de um modelo integrado de contratualização, envolvendo 

nomeadamente os cuidados de saúde primários, os cuidados hospitalares e os 

cuidados continuados; 

 

4. Avaliação das possibilidades de revisão das fronteiras profissionais e do potencial 

de transferência de tarefas tanto entre médicos, nomeadamente entre especialistas e 

generalistas, como entre médicos e outros profissionais de saúde, suportada por 

normas de orientação clínica e procedimentos normalizados. 
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5. Promoção e avaliação do impacto (e.g eficiência e satisfação utentes) de 

experiências piloto locais, promovendo a cooperação inter-institucional e/ou 

intersectorial com vista à satisfação de necessidades específicas das populações: 

 

a. Experiências de gestão de caso;   

b. Esforços de articulação entre os órgãos de governação clínica, 

nomeadamente os conselhos clínicos dos cuidados de saúde primários e as 

direcções clínicas e dos serviços dos hospitais, bem como os órgãos 

adequados nos cuidados continuados e sector social.  

c. Experiências de consultoria técnica de especialistas hospitalares nos 

cuidados de saúde primários;  

d. Criação de serviços de apoio, através de uma rede de transportes, que 

melhore o acesso a serviços de saúde, nomeadamente a consultas, bem 

como a outro tipo de actividades, desportivas ou culturais. 

 

6. Avaliação generalizada e sistemática da adequação das admissões e estadias 

hospitalares e respectiva disseminação de resultados; 

 

7. Avaliação da qualidade de cuidados prestados aos doentes na transição entre níveis 

de cuidados; 

 

8. Diagnóstico das necessidades específicas das populações no que respeita aos 

cuidados de saúde, com o objectivo de adequar a oferta à procura local (e.g. regras 

de funcionamento, critérios de referenciação); 

 

9. Conceptualização e desenvolvimento de um portal que permita disponibilizar 

informação aos utentes sobre os serviços disponíveis por região, bem como o 

desempenho dos prestadores; 

 

10.  Promover e avaliar experiências locais de prestação de cuidados à distância, 

considerando as possibilidades de colaboração entre o hospital, os cuidados de 

saúde primários, os cuidados continuados e o sector social. 


