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Sumário Executivo  

 

A. Num contexto de incerteza e de mudanças rápidas e, no caso particular da saúde, dada a 

actual pressão sobre os custos dos sistemas de saúde, a articulação entre as diferentes 

organizações prestadoras de cuidados ganha importância. Os sistemas de saúde devem estar 

também preparados para a gestão da doença, dando não só mais mas também melhores anos 

de vida às pessoas. Integrar cuidados de saúde significa disponibilizar o tipo e volume 

adequado de recursos às necessidades específicas dos utentes, no local certo e em tempo útil.  

A integração é entendida, por isso, como um meio para melhorar o acesso aos serviços de 

saúde, elevar os padrões de qualidade na prestação de cuidados, utilizar melhor a capacidade 

instalada, aumentar a satisfação dos utentes e profissionais e obter ganhos de eficiência. 

Em termos genéricos, a integração é um processo que envolve a criação e a manutenção ao 

longo do tempo de uma estrutura comum entre os parceiros, entre organizações, mas também 

dentro de cada organização, com o propósito de coordenar interdependências, no âmbito de 

um projecto colectivo, o utente. Pode ser necessário rever os mecanismos de cordenação, 

tanto entre diferentes níveis de cuidados como no âmbito intra-instituticional, onde 

destacamos o hospital, com problemas reconhecidos de fragmentação entre serviços. 

 

B. A fragmentação da prestação de cuidados de saúde, tantas vezes incompatível com uma 

resposta completa, capaz de promover o bem-estar geral do utente, deve-se, nomeadamente a: 

descentralização da prestação em que, na maior parte das vezes os prestadores, em diferentes 

níveis ou até dentro de uma mesma instituição, agem de forma independente; o facto de a 

prestação de cuidados nem sempre requerer profissionais “super-especializados” mas sim uma 

maior interligação entre as partes, que trabalham para um mesmo fim e uma cultura 

organizacional que não promove o alcance de objectivos globais, mas sim a responsabilidade 

individual dos profissionais pelos actos realizados..  

A fragmentação é, de facto, uma barreira à coordenação de cuidados sendo que, muito 

raramente, um único elemento responde por todo o processo de forma integral. E, as 

organizações e/ou serviços de saúde não são, por natureza, concorrenciais entre si, devendo 

denotar, sim preocupações de articulação, de integração e de complementaridade. 

  

C. Parece haver necessidade de encontrar alternativas à hospitalização, através de uma 

melhor coordenação com os cuidados em ambulatório e cuidados de longa-duração. Algumas 
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experiências carecem, no entanto, de mais avaliação, uma vez que os resultados são ainda 

pouco consistentes, nomeadamente no que respeita ao seu impacto nos custos globais da 

prestação. No entanto, a arquitectura dos actuais sistemas de saúde deve ser revista, ainda que 

devidamente ajustada às características de cada país, para responder às mudanças na procura 

de cuidados de saúde. 

 

D. As opções que são feitas quer em termos de modelo de governação, modelo de 

financiamento, participação do utente, recursos humanos e integração de informação 

podem influenciar a articulação de cuidados, acreditando-se que podem condicionar bastante 

a eficiência, a qualidade e a coordenação na prestação de cuidados de saúde. 

 

E. Relativamente à importância da integração de cuidados em Portugal, parece haver um 

consenso relativamente ao desenho actual da oferta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

que, no plano conceptual, considera-se ser capaz de responder às necessidades da procura. 

Enfatiza-se sim, a necessidade do reconhecimento de complementaridades e do reforço dos 

mecanismos de articulação, não só entre os diferentes níveis de prestação de cuidados de 

saúde, mas também dentro das instituições e com o cidadão, o utente e as famílias, a 

sociedade civil, o sector social e outros sectores cuja actividade pode ter impacto na saúde das 

populações. 
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I. Integração e continuidade de cuidados 

 

1.1. Relevância do estudo 

Os sistemas de saúde são hoje confrontados com um conjunto de desafios que exigem, cada 

vez mais, respostas mais sofisticadas, sendo a integração de cuidados de saúde uma questão 

central no desenho e na organização dos sistemas de saúde actuais. É fundamental que os 

sistemas de saúde estejam prontos para responder a situações inesperadas, face às mudanças 

epidemiológicas, mas que estejam também preparados para a gestão da doença, dando não só 

mais mas também melhores anos de vida às pessoas. É prioritário melhorar a qualidade 

assistencial, diminuindo erros e priorizando os cuidados necessários. 

O envelhecimento da população e a maior necessidade de consumo de recursos no grupo 

etário >65 anos exige mudanças no desenho da oferta, mais e melhor coordenação entre os 

vários níveis de cuidados e superiores níveis de eficiência e efectividade. Outra preocupação 

será a reafectação de recursos a alternativas ao internamento, resultando no peso crescente do 

ambulatório, favorecido por novas técnicas e formas de tratamento da doença. O ambulatório 

parece trazer melhorias ao nível da qualidade assistencial e um aumento da eficiência técnica 

e económica. 

Portugal enfrenta hoje um problema de desiquilíbrio das suas finanças públicas sendo que, 

para conseguir reduzir o défice de 9,3% em 2009 para 2,8% do PIB em 2013, são de esperar 

cortes significativos também nos apoios sociais e na saúde. Segundo o Programa de 

Estabilidade e Crescimento, já apresentado pelo Governo e aprovado na Assembleia da 

República no dia 25 de Março de 2010, é de prever que haja cortes em vários sectores da 

administração pública e, no que se refere à saúde, adivinham-se nomeadamente mudanças na 

gestão e um maior controlo das despesas de saúde. 

Num contexto de incerteza e de mudanças rápidas e, no caso particular da saúde, dada a actual 

pressão sobre os custos dos sistemas de saúde, a articulação entre as diferentes organizações 

prestadoras de cuidados ganha importância. Importa recordar que, entre 2001 e 2008, em 

Portugal, a utilização do Serviço Nacional de Saúde (SNS) por via directa tem tido um 

acréscimo (de 84,8% para 89,9%), assistindo-se a uma diminuição do número de utentes que 

acedem a cuidados de saúde através de subsistemas de saúde (e.g. ADSE: de 8,7% em 2001 

para 5,9% em 2008) (Cabral & Silva, 2009). 
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Para conseguir dar respostas adequadas aos novos padrões de procura, garantindo acesso e 

tratamento igual e com níveis adequados de recursos, exige-se aos sistemas de saúde actuais 

uma maior descentralização, partilha de responsabilidades e uma elevação nos níveis de 

serviço, o que nos remete para a discussão em torno da integração de cuidados de saúde. A 

mudança de uma actuação centrada no tratamento da doença para um novo paradigma focado 

no bem-estar geral do utente é urgente e a oferta de cuidados centrada na figura do hospital 

deverá dar lugar a políticas de saúde mais focadas na promoção da saúde e prevenção da 

doença, o que obrigará necessariamente a mais e melhor coordenação entre os vários níveis de 

cuidados de saúde (R. Santana & Costa, 2008).  

A integração é entendida como um meio para melhorar o acesso aos serviços de saúde, elevar 

os padrões de qualidade na prestação de cuidados, utilizar melhor a capacidade instalada, 

aumentar a satisfação dos utentes e obter ganhos de eficiência. 

As experiências de integração de cuidados de saúde, e particularmente de cuidados de saúde 

primários e hospitalares, começam a surgir em Portugal, ainda que em número reduzido, mas 

pouco se sabe acerca desses modelos, alguns ainda experimentais. Exige-se, por isso, um 

conhecimento mais profundo destas experiências, importante para a sua avaliação, posterior 

disseminação e decisão sobre possível replicação. Na realidade, tem-se vindo a adoptar e a 

abandonar modelos, muitas vezes sem tempo para um diagnóstico adequado dos seus 

contributos e limitações, muito pela não consideração de ferramentas de diagnóstico, 

metodologias e medidas, que acompanhem as diversas fases do planeamento e da 

implementação.  

Pela relevância do tema e porque interessa perceber se se têm desenvolvido esforços de 

integração de cuidados em Portugal, procuraremos identificar experiências inovadoras na área 

da saúde, bem como na articulação entre o sector da saúde e o sector social. 

 

1.2. Integração, coordenação e continuidade de cuidados 

A clarificação de conceitos é também fundamental, até porque o conceito de integração de 

cuidados é muitas vezes associado a outros conceitos, nomeadamente aos cuidados 

continuados e à coordenação de cuidados. Importa, por isso, propor definições, para saber do 

que falamos quando falamos em integração de cuidados. 

É, de facto, comum a associação da integração de cuidados aos cuidados continuados e, ainda 

que os cuidados continuados, entendidos como os cuidados que são prestados ao utente 

durante longos períodos de tempo, sejam muito importantes na integração de cuidados, trata-
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se de um nível na prestação de cuidados, que deve ser articulado com os restantes níveis. Os 

cuidados continuados geralmente incluem cuidados de longa-duração e cuidados em casa. 

Pressupõe-se que os cuidados são prestados durante períodos de tempo longos e têm 

geralmente subjacente um programa de cuidados que existe para além das fronteiras das 

instituições. Na prestação de cuidados podem ser envolvidos uma diversidade de profissionais 

e/ou instituições (e.g. médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, hospitais, 

centros de saúde, lares) e a coordenação de cuidados pode ser da responsabilidade de 

profissionais de saúde, geralmente num contexto de equipas multidisciplinares. 

 O objectivo da integração de cuidados é sim, garantir aos utentes, dependendo da sua 

situação concreta, acesso ao tipo e intensidade de cuidados que efectivamente necessitam, no 

tempo e lugar mais adequados. O propósito é conseguir uma prestação de cuidados com um 

desenho menos orientado pela oferta e mais focado nas necessidades efectivas dos utentes, 

defendendo-se que, para além dos ganhos em saúde, a integração de cuidados pode melhorar 

o acesso, elevar os níveis de serviço na prestação e possibilitar a obtenção de ganhos de 

eficiência. Para integrar cuidados teremos, necessariamente, que encontrar formas de integrar 

a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação, rever os padrões e os critérios de 

referenciação de doentes, integrar a informação dos utentes, definir quem envolver no plano 

de cuidados e até rever os perfis de competências dos profissionais, eventualmente criando 

espaço para o surgimento de “novas profissões”, bem como para a revisão dos actuais perfis 

de competências dos diferentes profissionais. 

Importará, também, desenvolver um pensamento sobre que entidades integrar e como. A 

integração dos cuidados primários, secundários e de terceiro nível parece fundamental, bem 

como de outros sectores, e particularmente do sector social. A saúde das populações não 

depende só das actividades do sector da saúde, mas está também bastante condicionada por 

outros sectores de actividade. Importará também avaliar o papel que a sociedade civil pode 

assumir no processo de prestação de cuidados. 

Outro aspecto que poderá merecer atenção neste ponto é a questão da necessidade ou não da 

formalização da integração de cuidados, concretamente a necessidade ou não de fusão de 

diferentes estruturas organizacionais. E será importante também discutir, para além da 

integração inter-institucional, as possibilidades de integração intra-institucional (e.g. no 

hospital, entre várias especialidades). Interessará portanto, avaliar as possibilidades de 

articulação entre as partes, bem como a compreensão do processo de desenvolvimento 
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inerente à integração de cuidados. Saber „como‟ se integram cuidados e como se combinam 

estratégias e recursos, é central na avaliação deste tipo de experiências. 

O tema da integração de cuidados tem vindo a ganhar importância, particularmente em países 

com uma população cada vez mais envelhecida e com um número crescente de doentes 

crónicos, uma realidade dos países mais desenvolvidos. Os sistemas de saúde, e 

particularmente nas economias mais desenvolvidas, servem também uma população com mais 

habilitações académicas e com uma relação com a doença bem diferente da que existia no 

passado, ou seja, com expectativas de viver mais anos e cada vez com mais autonomia. É de 

esperar um aumento progressivo dos custos em saúde, daí que a integração de cuidados de 

saúde surja como uma resposta possível para garantir a compreensividade dos cuidados, 

maior eficiência na utilização dos recursos, bem como a prestação de cuidados numa lógica 

mais individualizada e mais adequada a cada caso. 

Importa referir que a integração de cuidados serve não só o interesse dos utentes, mas também 

o interesse dos prestadores informais de cuidados e dos profissionais e das instituições de 

saúde. As falhas na prestação de cuidados de saúde podem ter como consequência a 

necessidade de intervenções futuras mais exigentes em termos de recursos, e as sobreposições 

de competências podem gerar duplicação de esforços e consumo desnecessário de recursos. 

O termo coordenação de cuidados está muito relacionado com as questões de organização, da 

gestão dos processos e com a articulação entre prestadores de cuidados, com o objectivo de 

garantir aos utentes e, particularmente aos doentes crónicos, dada a frequência na utilização 

dos serviços, os cuidados mais adequados às suas necessidades, bem como uma maior 

coerência em todo o processo de prestação de cuidados. O objectivo é minimizar a 

fragmentação dos cuidados prestados, característica da maior parte dos sistemas de saúde 

actuais. Existe uma grande fragmentação na prestação de cuidados de saúde nos países da 

OCDE, reflexo da crescente especialização na prática médica e das ligações frágeis entre os 

diferentes níveis de prestação de cuidados. Na maior parte dos países, o modelo de prestação 

de cuidados de saúde assenta na existência de uma diversidade de instituições independentes, 

financiadas de forma distinta e, em algumas situações, administradas por organismos 

diferentes.  

Ao termo cuidados integrados está ainda associado, na literatura sobre o tema, uma 

diversidade de outros termos, nomeadamente a gestão da doença, a gestão de caso e os 

critérios de referenciação. Seguem-se algumas propostas de definição de alguns destes termos 
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utilizados em diferentes países da OCDE, a respeito da integração de cuidados (Hofmarcher, 

Oxley, & Rusticelli, 2007).  

Na gestão da doença, geralmente focada em utentes com uma só doença crónica, o objectivo 

é, através de um processo contínuo e coordenado de prestação de cuidados, melhorar o estado 

de saúde de grupos específicos da população ao longo dos vários estádios de evolução da 

doença. Esta segmentação da população é feita para grupos de doentes crónicos, com risco 

elevado de agravamento do seu estado de saúde e que representam custos elevados para os 

sistemas de saúde.  

Na gestão de caso, há uma preocupação em coordenar os vários elementos que compõem o 

sistema de saúde, de forma a obter resultados concretos. Pressupõe a avaliação das múltiplas 

necessidades dos utentes no longo-prazo e inclui recomendações para os cuidados a prestar, 

monitorização e seguimento dos utentes. A gestão de caso engloba, nomeadamente, a 

avaliação de necessidades e a responsabilidade pela coordenação e monitorização de todos os 

cuidados que o utente necessita. O objectivo é evitar os reinternamentos e o recurso a serviços 

de urgência de indivíduos com múltiplas patologias, que necessitam de um acompanhamento 

mais intensivo.  

Já relativamente aos critérios de referenciação, trata-se de definir, para situações concretas 

dos utentes, o que fazer, quem intervém, onde e quando. Os processos podem ser definidos 

desde o primeiro contacto do doente com os serviços de saúde (e.g. médico de família) até ao 

seu tratamento e reabilitação. Podem ser uma ferramenta importante tanto para o planeamento 

dos serviços como para informar os próprios utentes sobre o percurso a fazer no decurso do 

seu tratamento. Este será o nível da organização, da criação da estrutura para a integração de 

cuidados, sendo a gestão por processos uma abordagem com interesse para a temática da 

integração de cuidados de saúde. A gestão por processos propõe organizações mais orientadas 

para as expectativas dos utentes e dos profissionais. A integralidade do processo assistencial é 

uma premissa básica, e o desempenho dos profissionais e instituições envolvidas deve apenas 

ser percepcionado como excelente se o resultado final for excelente. A continuidade deve, 

também, ser uma dimensão indissociável da qualidade assistencial e, a este nível, destaca-se a 

necessidade da gestão das transições entre os vários níveis de prestação de cuidados, tarefa 

que muitas vezes é transferida para os utilizadores do sistema, os utentes. A gestão por 

processos defende um modelo de cooperação profissional que relativize as estruturas 

organizacionais, tornando-as mais permeáveis e permitindo a incorporação rápida do 

conhecimento disponível, bem como a definição dos diferentes elementos que integram o 
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processo assistencial. A definição de quem, onde, como, quando e com quê, pode contribuir 

para a diminuição da variabilidade clínica. Por outro lado, através da abordagem integral, 

podem alocar-se recursos onde efectivamente é necessário acrescentar valor e obter melhores 

resultados finais. Concretamente, é necessário aumentar a capacidade de resolução de 

problemas ao nível dos cuidados primários, sofisticando-os e introduzindo alterações no seu 

modelo de organização. É também desejável um segundo nível de cuidados com uma visão 

menos redutora, mais integradora do processo assistencial. Na gestão por processos, defende-

se uma organização descentralizada, mais orientada para os resultados, onde a continuidade 

assistencial seja um elemento que acrescente valor (Oliveira, 2003). Mas esta reorganização 

necessita também de um compromisso firme e de uma cooperação entre os vários 

profissionais e instituições envolvidas no processo e da sua vontade de assumir maiores níveis 

de autonomia e responsabilidade na gestão dos recursos que utilizam na sua prática clínica. 

 

II – A definição de uma visão  

 

2.1. Experiências relevantes de integração de cuidados 

Neste subcapítulo pretende-se fazer uma incursão sobre experiências relevantes de integração 

de cuidados de saúde em diferentes países. Em países da OCDE e da UE, a abordagem mais 

utilizada e mais próxima da integração de cuidados tem sido a dos programas de gestão da 

doença e de gestão de casos. E isto resulta da necessidade de elevar os padrões de qualidade 

na prestação de cuidados de saúde, particularmente na doença crónica e, também, da 

necessidade de contenção da despesa. Entenda-se por melhoria na qualidade dos cuidados 

prestados, a menor variabilidade clínica com uma maior adesão dos profissionais aos 

protocolos, mais capacitação do utente para lidar com a doença, monitorização constante das 

suas condições de saúde e coordenação dos cuidados prestados por diferentes prestadores, o 

que inclui necessariamente a gestão das transições dos doentes entre níveis de cuidados.  

A escolha recai sobre os seguintes países: Alemanha, Inglaterra, EUA, Dinamarca, Suécia, 

Finlândia, Espanha, Itália e Holanda (ver Tabela 1).  

Entre os países analisados, parece ser consensual a necessidade de encontrar alternativas à 

hospitalização, através de uma melhor coordenação com os cuidados em ambulatório e 

cuidados de longa-duração. Algumas destas politicas são, no entanto, bastante recentes, pouco 

experimentadas e com resultados ainda pouco consistentes, nomeadamente no que respeita ao 

seu impacto nos custos globais da prestação. Mas, a arquitectura dos actuais sistemas de saúde 
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deve ser revista, ainda que devidamente ajustada às características de cada país, para 

responder às mudanças na procura de cuidados de saúde. As doenças crónicas absorvem, cada 

vez mais, uma grande parte dos recursos disponíveis e estes utentes podem, ainda assim, não 

estar a ter os cuidados de saúde mais adequados, daí a importância de repensar os padrões da 

oferta. Uma das tendências parece ser então a de um maior investimento dos países nos 

cuidados prestados em ambulatório, bem como a necessidade de segmentar a procura, dando 

particular atenção aos doentes crónicos através de abordagens mais focadas. Do estudo 

realizado em países da OCDE, resultaram algumas considerações, a ter em conta nas futuras 

politicas de saúde, com vista ao aumento da coordenação de cuidados (Hofmarcher et al., 

2007). É importante diminuir a assimetria de informação entre o utente e o prestador de 

cuidados de saúde, pelo que a disponibilização de mais informação aos utilizadores dos 

serviços de saúde, é uma prioridade. A partilha de informação, concretamente de informação 

do utente, entre os vários prestadores que intervêm no processo de prestação de cuidados de 

saúde deve também merecer mais atenção. Uma outra questão diz respeito à capacidade dos 

cuidados em ambulatório, e particularmente dos cuidados de saúde primários, para ocupar um 

lugar de destaque na prestação de cuidados de saúde. Importa avaliar a sua capacidade de 

resposta às necessidades emergentes e o seu grau de sofisticação, nomeadamente no que 

respeita aos número de recursos humanos disponíveis, perfis de competências e necessidades 

de formação. Particularmente importantes são, também, as opções que se fazem em termos de 

modelos de pagamento aos prestadores já que, como já foi referido, estas influenciam o grau 

de coordenação e cooperação entre prestadores de cuidados de saúde. A destacar ainda a 

importância da integração de outros sectores cuja actividade tem impacto na saúde das 

populações, nomeadamente o sector social.  



 

 12 

Tabela 1 – Caracterização de experiências de integração de cuidados 

 Modelo de 

Sistema de Saúde 
Problemas Instrumentos/Experiências 

Alemanha Bismarck 

Separação institucional entre cuidados ambulatórios e hospitalares; 

Fraca partilha de informação; 

Duplicação de serviços; 
Difícil controlo de despesas. 

Programas de gestão de doença; 

Programas de educação dos utentes; 
Policlínicas; 

Incentivos financeiros aos utentes; 

Contratos de cuidados integrados. 

Inglaterra Beveridge Forte centralização administrativa 

Primary Care Trusts; 

GateKeeper: médico de família; 
Empowerment do cidadão; 

Gestão do caso; 

Gestão da doença; 
Auto-cuidado. 

Dinamarca Beveridge 
Cuidados primários independentes do sector público; 

Fraca articulação entre os cuidados primários e hospitalares. 

Clínico geral consultor; 

Remuneração dos clínicos gerais por prestação de serviço; 
Esforço de uniformização dos procedimentos e critérios de referenciação. 

Suécia Beveridge 

Cuidados primários maioritariamente públicos e alguns independentes do sector 

público; 
Fraca articulação entre os cuidados primários e hospitalares. 

Esforço de coordenação entre os cuidados hospitalares e em casa; 
Ligação em rede entre hospitais e centros de saúde; 

Chains of care; 

Aposta nas TIC. 

Finlândia Beveridge 
Dispersão geográfica; 

Estruturas específicas para os cuidados primários e especializados. 

Descentralização do sistema de saúde: municípios responsáveis pelos cuidados de saúde; 

Aposta nas TIC; 

Inclusão de cuidados agudos nos cuidados primários; 

Fusão de estruturas específicas de cuidados; 

Gestão de caso; 
Profissionais de coordenação: enfermeira de ligação, médico pessoal, enfermeira pessoal; 

Controlo de qualidade: definição de planos de cuidados, protocolos e definição de padrões e 

critérios de qualidade; 
Formação: maior diversificação nos programas; 

Possibilidade de contratualização de serviços ao sector privado e a outros municípios; 

Remuneração por salário; 
Profissionais de saúde contratados em exclusividade. 
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 Modelo de 

Sistema de Saúde 
Problemas Instrumentos/Experiências 

Espanha Beveridge 

Posição dominante dos hospitais de agudos, 

Cuidados de saúde primários sobrelotados; 

Problemas no acesso a cuidados especializados; 

Pouca coordenação na prestação de cuidados; 

Falta de recursos humanos e tecnológicos nos cuidados de saúde primários. 

Descentralização: transferência de poderes para as regiões; 

Maior autonimia na gestão dada às instituições e aos profissionais de saúde; 
Inovações modelos gestão (e.g. consórcios, concessões); 

Criação de estruturas intermédias e equipas multidisciplinares para gestão da transição entre 

níveis; 
Criação da "pessoa de contacto"; 

Consultoria técnica dos médicos especialistas aos profissionais dos cuidados de saúde 

primários 

Holanda Bismarck 
Projectos/ formas de organização temporárias; 

Diversidade de actores-chave no sistema de saúde. 

Coordenação de cuidados: médico de família, enfermeira comunitária, assistente social e 

prestadores de cuidados informais; 

Chains of care; 
Organização matricial presente nas equipas multidisciplinares; 

Monitorização à distância - TIC; 

"Enfermeira de ligação" contratada pelo hospital; 
Normalização de procedimentos 

relativamente à coordenação dos cuidados e transferência de doentes 

Itália Beveridge   Acesso e continuidade prestação de cuidados. 
Modelo de organização: Unidade Local de Saúde 
Modelo integrado de prestação de cuidados domiciliários (área da saúde e sector social) 

Médico de medicina geral e familiar como elemento chave 

EUA 

Sistema misto de 
seguros privados e 

públicos  

 

  
Sem cobertura universal; 
Fortes pressões sobre programas públicos de saúde; 

Seguradoras: restrição da capacidade de escolha dos utentes e maior controlo sobre a 

prestação de cuidados de saúde; 
Necessidade de conter despesas de saúde. 

 
Gestão da doença; 

Health Maintenace Organizations; 

Grande investimento em TIC. 
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2.2. Objectivos e ganhos potenciais da integração e continuidade de cuidados 

Formas de organização mais flexíveis, com recurso a parcerias e a trabalho 

multidisciplinar, e um contacto próximo com o cliente final, parece ser o caminho seguido 

por muitas outras organizações, noutros sectores, para garantir respostas rápidas e 

ajustadas às necessidades do mercado, em constante mutação. Apontam-se algumas 

potencialidades à integração, nomeadamente a melhoria da qualidade assistencial, através 

da procura de soluções para os problemas de saúde de forma integral, coordenada e inter e 

multidisciplinar, com partilha permanente de conhecimento entre profissionais de 

diferentes níveis de cuidados e a minimização dos erros médicos. Poderá também ser um 

meio para garantir mais racionalidade na prestação e utilização dos serviços de saúde, seja 

através da redução do número de actos e procedimentos desnecessários, nomeadamente 

através da partilha de informação do utente, seja através de um maior investimento na 

opção ambulatório, apoiado por coordenação de actividades entre níveis ou através do 

processo de produção centrado nos cuidados primários, incorporando critérios de custo-

efectividade na abordagem à doença (R. Santana & Costa, 2008). O SNS em Portugal terá 

evoluído, desde a sua fundação, através de uma massificação na prestação de serviços, na 

opinião de alguns, insuficientemente diferenciada o que, apesar de ter permitido ganhos de 

saúde significativos, terá comprometido os níveis de eficiência (Cabral & Silva, 2009). 

E, no sector da saúde, a tecnologia tem vindo a ser introduzida com o intuito de auxiliar os 

hospitais e os profissionais de saúde a resolver problemas complexos. E isso não é 

necessariamente errado, no entanto, a introdução de tecnologia não terá sido acompanhada 

de inovações no modelo de negócio, com o objectivo de aumentar o valor criado, 

nomeadamente com ganhos de eficiência, conveniência e acessibilidade (Hwang & 

Christensen, 2008). Nos cuidados de saúde, o potencial tecnológico não tem sido 

aproveitado, nomeadamente, para reduzir custos e para melhorar o acesso aos cuidados de 

saúde, apontando-se como principal razão a falta de um modelo de negócio inovador. Daí 

que se proponha, para além dos modelos assentes no conhecimento especializado, a 

integração de modelos baseados na excelência dos processos e na promoção de redes de 

utilizadores. E, no caso particular do modelo que assenta nas redes de utilizadores, este 

pode trazer importantes contributos, especificamente, à gestão da doença crónica, 

acreditando-se ser possível prestar cuidados de saúde com custos mais baixos e criando 

mais valor para os utilizadores (Hwang & Christensen, 2008). A proposta é a da integração 
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dos vários profissionais envolvidos na prestação de cuidados, do utente, de diferentes 

estruturas locais não necessariamente oriundas do sector da saúde bem como da sociedade 

civil, nomeadamente através das associações de doentes, voluntários ou de plataformas de 

troca de conhecimento, aconselhamento e partilha de recursos. Já através da definição e 

normalização de processos, concretamente, pode ser possível transferir tarefas de 

especialistas para generalistas, de generalistas para outros profissioais de saúde e, até para 

o próprio utente. Importante será, nestes modelos de negócio inovadores, tirar partido da 

tecnologia para conseguir ganhos de eficiência e acessibilidade, nomeadamente através da 

inovação nas formas de interacção e comunicação com o utente e na coordenação de 

cuidados, através da gestão integrada da informação. A inovação na sáude também pode 

ser possível através de inovações nos modelos de negócio, suportadas por avanços nas 

tecnologias, nomeadamente as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

 

III. Instrumentos estratégicos para integração e continuidade de cuidados 

 

3.1. Determinantes estratégicos da integração de cuidados 

Neste subcapítulo propomo-nos identificar factores que determinam a integração de 

cuidados. Argumenta-se hoje que as opções que são feitas, nomeadamente, em termos de 

modelos de financiamento, podem influenciar a integração de cuidados. A revisão dos 

actuais modelos de prestação de cuidados requer uma atenção especial sobre os sistemas de 

pagamento aos prestadores de cuidados de saúde, acreditando-se que estes podem 

condicionar bastante a eficiência, a qualidade e a coordenação na prestação de cuidados de 

saúde (Hofmarcher et al., 2007).  

Estes tipos de pagamento podem ser agrupados em sistemas de pagamento retrospectivo 

(pagamento baseado no acto) e prospectivo (salários e capitação). Nos sistemas de 

pagamento retrospectivo, baseados no acto, estudos demonstram que há maior liberdade 

clínica na prestação de cuidados e maior continuidade de cuidados, podendo haver lugar a 

um número maior de consultas por doente do que no caso dos médicos assalariados. O 

risco é o do encorajamento da procura pelos próprios prestadores. Acredita-se também que, 

num sistema de pagamentos baseados no acto, os médicos delegam menos tarefas para 

outros prestadores de cuidados, nomeadamente os enfermeiros, do que se fossem 

assalariados ou pagos por capitação. Nos sistemas de pagamento prospectivo, oferecem-se 



 

 

 

16 

incentivos aos médicos para controlar a despesa e para introduzir medidas preventivas na 

prestação de cuidados. No entanto, este tipo de pagamento pode levar os médicos a reduzir 

o tempo das consultas, a diminuir a qualidade no atendimento, a seleccionar os doentes 

mais rentáveis ou até a enviar demasiados doentes para os hospitais (Barros & Gomes, 

2002). O que actualmente se defende, em virtude de nenhum dos sistemas actuais ser o 

ideal, é a procura de soluções que passem pela combinação dos dois sistemas, retrospectivo 

e prospectivo. Procurando minimizar os riscos da sobre-prestação, os países da OCDE têm 

vindo a optar por sistemas de pagamento mistos, nos vários níveis de cuidados, 

combinando pagamentos baseados no acto, capitação e salários. Acredita-se que estes 

sistemas combinados, resultarão em maior coordenação de cuidados, nomeadamente pelo 

potencial de partilha de riscos, relacionados com os custos inerentes à prestação de 

cuidados.  

A utilização de incentivos financeiros à coordenação de cuidados é praticamente 

inexistente em países da OCDE embora se admita que a coordenação de cuidados de saúde 

consome tempo, um recurso que deve ser remunerado. A coordenação de cuidados envolve 

a comunicação com o utente, bem como a articulação com outros prestadores de cuidados, 

que poderão ser oriundos de outros sectores para além da saúde, nomeadamente o sector 

social. Existem já alguns resultados que demonstram que, nomeadamente nos cuidados de 

saúde primários, modelos de pagamento que combinem salários ou capitação com 

pagamentos baseados no acto, parecem incentivar a coordenação de cuidados, sendo que 

esse impacto será maior se os pagamentos baseados no acto remunerarem concretamente 

as actividades relacionadas com a coordenação (Hofmarcher et al., 2007). 

O modelo de governação parece também influenciar bastante a integração de cuidados, que 

exige estruturas mais flexíveis e descentralizadas. Estes parecem ser requisitos importantes 

nas novas configurações da oferta de cuidados de saúde, em resposta aos novos padrões da 

procura. No que respeita à estrutura organizacional que mais se adequa à prestação 

integrada de cuidados de saúde, parece ser a estrutura matricial, a substituir a tradicional 

estrutura divisional, a mais ajustada, concretizando-se na estruturação da prestação por 

programas, concretamente programas de gestão da doença, que apresentam uma série de 

vantagens, nomeadamente a integração da informação clínica, financeira e de produção por 

doente; mais rigor na imputação de custos e proveitos às unidades prestadoras de cuidados; 

uma abordagem mais centrada no utente e com um maior ajustamento da resposta às suas 
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necessidades específicas, bem como uma comunicação mais fluida entre os vários níveis 

operacionais e profissionais de saúde (R. Santana & Costa, 2008). Ainda assim, resultados 

de investigação recente, sugerem que, apesar destes programas tenderem a aumentar de 

forma significativa a qualidade da prestação de cuidados, os resultados no que respeita aos 

custos destes mesmos programas não permitem ainda, de forma consistente, justificar 

ganhos significativos. Até porque, é de esperar, com a melhoria do seguimento dos 

doentes, o aumento das expectativas dos utentes relativamente a necessidades ainda não 

satisfeitas (Hofmarcher et al., 2007).  

Outra questão importante diz respeito à forma de afectação de recursos entre os vários 

níveis de cuidados. As mudanças no padrão da procura de cuidados de saúde, conduzirão, 

também, acredita-se, a um reforço da prestação de cuidados em ambulatório, em relação ao 

internamento, o que deverá obrigar os governos dos países a rever a forma como os 

recursos são distribuídos pelas duas áreas de cuidados. Um estudo levado em cabo em 

países da OCDE revela, no entanto que não houve ainda mudanças significativas nos 

padrões das afectação de recursos, apesar das mudanças nos padrões da procura. Este 

mesmo estudo sugere que os países deverão rever as suas politicas de saúde a este respeito 

a dois níveis: por um lado, rever a distribuição dos recursos entre os cuidados prestados em 

ambulatório e em internamento; por outro lado, avaliar a adequação dos modelos actuais 

de prestação de cuidados em ambulatório às exigências da doença crónica (Hofmarcher et 

al., 2007). 

É identificado também na literatura a importância das opções que são feitas na área dos 

recursos humanos, no redesenho dos modelos de prestação de cuidados e na adequação das 

respostas às exigências da doença crónica. Existe, a este respeito, algum consenso em 

relação ao relevo que os profissionais dos cuidados de saúde primários podem assumir, 

defendendo-se que a constituição de equipas multidisciplinares neste nível de cuidados, 

serão capazes de conseguir respostas mais completas e coerentes com as novas 

necessidades em saúde, nomeadamente no que diz respeito à gestão da doença crónica.  

Os critérios de referenciação dos doentes ao longo de todo o processo de prestação de 

cuidados, identificando-se os profissionais que assumem a responsabilidade da gestão das 

transições dos doentes entre níveis de cuidados, dão-nos também alguma informação sobre 

as práticas de coordenação de cuidados. Defende-se que uma maior sofisticação no 

planeamento de altas e no acompanhamento dos doentes após a alta, bem como um maior 
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envolvimento dos médicos nas transições entre níveis de cuidados, favorecerá a integração 

dos cuidados. Num estudo recente em países da OCDE, em mais de metade dos países alvo 

do estudo, os médicos de família são vistos como importantes na coordenação de cuidados 

de saúde, mas os resultados também revelam que, assim que os doentes entram no hospital, 

ou prosseguem para cuidados de longa duração, o papel destes profissionais de saúde na 

coordenação perde importância. Os resultados deste estudo demonstram também que, em 

praticamente todos os países alvo do estudo, existem actividades de coordenação de 

cuidados que, de alguma forma, guiam os utentes pelos sistemas de saúde. No entanto, o 

“coordenador de cuidados”, na maior parte das situações, difere em cada uma das 

transições entre níveis de cuidados (Hofmarcher et al., 2007).  

Experiências levadas a cabo nos EUA, no âmbito da gestão da doença crónica, trazem 

também a debate questões como a importância do revisão dos perfís de competências 

(skill-mix) dos profissionais de saúde. Importante será também avaliar as necessidades de 

formação destes profissionais, face às novas exigências da procura. No modelo integrado 

de cuidados, em que teoricamente o médico de família exerce o papel de prestador de 

primeira linha na prestação de cuidados médicos e as restantes especialidades médicas, em 

sede hospitalar, constituem uma segunda linha de intervenção, existirá espaço para um 

“gestor de caso”, que garanta a articulação inter-institucional e seja a pessoa de contacto 

com o utente e/ou respectivas famílias. Haverá, necessidade também de um gestor de caso 

intra-institucional, concretamente, dentro do hospital, que garanta a articulação entre 

especialidades e que seja também a pessoa de contacto com o utente e as famílias. Outra 

discussão que importará fazer é a do tipo de especialidades que devem ser disponibilizadas 

aos utentes dos cuidados de saúde primários, nomeadamente avaliando-se as possibilidades 

de colaboração de alguns especialistas com os médicos de família no acompanhamento de 

casos clínicos, sob a forma de consultoria técnica. A revisão dos perfis de competências 

dos profissionais parece ser um tema com interesse, podendo até, no futuro, haver lugar à 

especialização de alguns profissionais na coordenação de cuidados, bem como na gestão 

dos recursos disponíveis para a prestação integral de cuidados, de saúde e sociais 

(Hofmarcher et al., 2007).  

A integração da informação será outro factor a determinar a integração de cuidados. A 

inovação e a utilização de tecnologias de informação e comunicação é outra das grandes 

prioridades nas politicas de saúde actuais, com particular destaque para a integração da 
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informação dos utentes. A disponibilização atempada de informação do utente pode 

contribuir para melhorar as decisões médicas, bem como para gerir mais eficazmente o 

encaminhamento de doentes, sempre que necessário. Se a informação disponível ao longo 

do processo de prestação de cuidados for actual e fiável, isso influenciará positivamente o 

planeamento e a organização dos serviços, nomeadamente no que respeita ao 

encaminhamento dos doentes e garantirá uma maior adequação dos cuidados prestados.  

A partilha de informação clínica pode ser um importante meio de suporte à prestação de 

cuidados, pela possibilidade de troca de informação entre profissionais de diferentes níveis 

de prestação de cuidados, nomeadamente dos cuidados de saúde primários e hospitalares. 

A existência de um processo clínico electrónico é hoje uma prioridade, fundamental para 

garantir um acompanhamento mais eficaz do doente ao longo de todo o processo de 

produção. A falta de um corpo coerente de informação sobre o utente pode levar a um 

aumento das listas de espera e à duplicação de procedimentos (R. Santana & Costa, 2008). 

Tem existido algum investimento em Portugal nesta matéria, demonstrado pela 

constituição, em 2009, de um grupo de trabalho para a criação do Registo de Saúde 

Electrónico (RSE). No entanto, os retornos do investimento nestas tecnologias não são 

imediatos. Ainda assim, a maioria dos problemas que se colocam são de natureza 

administrativa e organizativa, não tecnológica (Gröne & Garcia, 2002). Será importante 

conseguir ganhos sociais com o investimento nas TIC, para garantir a partilha e a 

integração da informação (Hofmarcher et al., 2007). 

Acredita-se também que a intensificação da utilização de sistemas de informação na saúde, 

em combinação com outras reformas na saúde, poderá aumentar a transparência no sistema 

tanto para prestadores de cuidados de saúde como para utilizadores. E utentes mais 

informados serão também utentes com mais capacidade de participação (WHO, 2008). A 

governação do sistema e a melhoria da qualidade dos cuidados dependerá muito da 

capacidade de avaliar o seu desempenho, e as TIC podem ser também um veículo 

importante nessa avaliação (Hofmarcher et al., 2007).  

Existem, no entanto, alguns problemas a resolver antes da introdução de TIC nas 

organizações. É fundamental, nomeadamente, garantir aspectos relacionados com a infra-

estrutura de suporte à rede, assegurar igualmente que que quem vai lidar com essas 

tecnologias tem formação adequada, bem como verificar o grau de adequação das soluções 

tecnológicas às necessidades das organizações. Caso se opte por envolver os cidadãos, há 
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outros aspectos a ter em conta, como as circunstâncias económicas, idade, restrições 

físicas, formação ou até aspectos relacionados com o isolamento em algumas regiões. 

Outro factor determinante na integração de cuidados será a participação do utente. Durante 

um determinado episódio de cuidados, os utentes podem necessitar da intervenção de 

vários profissionais, de diferentes instituições e de diferentes níveis de cuidados, um 

cenário muito comum na doença crónica. Durante um período determinado, o mesmo 

indivíduo pode receber cuidados do seu médico de família, de profissionais de saúde num 

hospital numa situação de internamento bem como de um médico e/ou enfermeiro num lar 

ou em casa. Quando diferentes profissionais de saúde intervêm sobre o mesmo doente, na 

ausência de um único plano de cuidados, o risco de fragmentação na prestação de cuidados 

é grande, bem como o potencial de erros. A fragmentação de cuidados pode resultar em 

guias de tratamento confusos para o utente, com uma forte probabilidade de erros e 

duplicações, num seguimento desadequado do utente, assim como numa falta de 

preparação do utente e dos seus prestadores de cuidados, particularmente os prestadores 

informais de cuidados, para a fase seguinte, nomeadamente o pós-internamento. Poderá, 

também, levar a uma maior utilização dos hospitais e dos serviços de urgência e, 

consequentemente a um aumento dos custos na prestação de cuidados (Coleman et al., 

2002). 

A responsabilidade da gestão dos cuidados nas transições entre níveis e/ou instituições 

recai, maioritariamente, sobre os utentes e os seus familiares. Daí que, para que estes 

consigam desempenhar esta tarefa, seja fundamental a sua preparação para o curso do seu 

tratamento, nomeadamente disponibilizando informação sobre como melhorar o seu estado 

de saúde, bem como sobre quem devem contactar em caso de necessidade. Enfatizam-se 

quatro domínios importantes na avaliação da qualidade das transições: transferência de 

informação; preparação do utente e dos prestadores de cuidados, particularmente os 

familiares; a capacidade de auto-gestão dos cuidados e a capacidade de escolha dos 

utentes. (Coleman et al., 2002). Relativamente à transferência de informação, instruções 

acerca da medicação e os guias de tratamento assumem particular relevância, quando 

instituições e profissionais de saúde trabalham de forma independente e a comunicação 

entre os diferentes profissionais é pobre. No que respeita à preparação do utente e dos 

prestadores de cuidados, enfatiza-se nomeadamente a importância da disponibilização 

atempada de informação, verbal e escrita e do seguimento do doente, que aumentam a sua 
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confiança. A capacidade de auto-gestão dos cuidados diz respeito, fundamentalmente, às 

condições criadas para permitir ao utente a gestão dos seus cuidados, nomeadamente 

melhorando os canais de comunicação com os profissionais de saúde, já que os utentes, 

muitas vezes não sabem com quem falar nem que questões colocar, fundamentalmente no 

que respeita à medicação. Relativamente à capacidade de escolha, destaca-se o grau de 

controlo que o utente tem nos cuidados na situação de transição, bem como se as suas 

preferências são tidas em conta. A existência, para o utente, utilizador dos serviços de 

saúde, de uma porta de entrada única, assume também particular importância na integração 

de cuidados. Esta porta única poderá funcionar como uma estrutura de aconselhamento, 

admissão e de coordenação entre as várias organizações e profissionais prestadores de 

cuidados. Se a porta de entrada for o hospital, as possibilidades do médico de família 

seguir o doente serão diminutas, uma vez que este será envolvido no processo, 

eventualmente bastante mais tarde ou até, nunca. No plano da cidadania, defende-se que a 

informação é do utente e que este terá o direito de gerir a sua informação, devendo ser o 

“actor principal deste processo e não somente o fornecedor de informação a outros actores 

do sistema” (OPSS, 2009). As TIC podem também ser uma ferramenta muito poderosa na 

implementação do conceito de cidadania em saúde, nomeadamente na gestão da 

informação pelo cidadão, bem como no acesso à informação, influenciando a sua 

capacidade de decisão. Ainda assim, a participação do cidadão, para além da tecnologia 

disponível, está também condicionada pelo seu grau de literacia em saúde, que será “o grau 

no qual os indivíduos possuem a capacidade de obter, processar, e compreender 

informação de saúde básica e serviços necessários de forma a ser possível tomar decisões 

de saúde apropriadas” (OPSS, 2009). 

Face a uma procura mais exigente, as tendências de resposta serão, acredita-se, tal como 

noutros sectores da economia, não de disponibilização massiva de informação de saúde, 

mas de personalização em massa de informação de saúde (OPSS, 2009). 

 

3.2. A estrutura para a integração de cuidados  

A prestação de cuidados de saúde exige uma cada vez maior articulação entre as partes, 

nomeadamente com o aparecimento de estruturas mais matriciais, onde a coordenação de 

processos assume particular importância. Os problemas de coordenação na prestação de 

cuidados surgem, de acordo com estudos recentes, particularmente nas ligações entre 
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níveis de cuidados, entre instituições e profissionais, tornando prioritária a minimização 

das barreiras administrativas e outras que dificultem as transições dos doentes entre níveis 

de cuidados. Existirá espaço para o aparecimento de novos modelos de prestação de 

cuidados, nomeadamente resultantes da integração vertical de serviços. Outro aspecto 

particularmente importante na integração de cuidados, e concretamente no que se refere à 

doença crónica, onde os efeitos da fragmentação são mais sentidos, é a existência ou não 

de programas nacionais para a gestão da doença crónica, que ultrapassem as fronteiras das 

instituições e as suas formas tradicionais de organização. Trata-se de uma abordagem 

trans-sectorial, que inclui a promoção da saúde, a prevenção da doença e a gestão da 

doença, dirigida a toda a população, aos indivíduos de alto risco e aos que têm doença 

precoce ou já estabelecida, integrando acções efectivas de controlo dos factores de risco.  

Propomos, de seguida, um modelo conceptual de integração e continuidade de cuidados. 

Este modelo integra quatro níveis de análise: 

 Estratégia - planeamento necessário para a integração de cuidados, no que se refere ao 

modelo de governação, modelo de financiamento, participação do utente, recursos 

humanos e integração de informação; 

 Estrutura - está relacionado com as opções de organização e articulação dos 

prestadores de cuidados; 

 Operacionalização – opções de implementação face ao planeamento definido; 

 Instrumentos estratégicos – ferramentas para a implementação. 
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IV. Análise da situação em Portugal 

 

4.1. As políticas de saúde e as experiências de integração e continuidade de cuidados 

O objectivo deste subcapítulo é avaliar o grau de importância que tem sido dado à 

integração e continuidade de cuidados nas políticas públicas em Portugal, não só nas 

políticas dirigidas à prestação de cuidados de saúde, mas também à prevenção da saúde e 

ao exercício da influência sobre outros sectores cuja actividade tem impacto na saúde das 

populações.  

De facto, as preocupações de integração e continuidade de cuidados estão já bem presentes 

na Lei de Bases da Saúde. De acordo com a Lei N.º 48/90 de 24 de Agosto, “os serviços de 

saúde estruturam-se e funcionam de acordo com o interesse dos utentes, e articulam-se 

entre si e ainda com os serviços de segurança e bem-estar social”. Relativamente aos níveis 

de saúde, na Base XIII, postula-se que “deve ser promovida a intensa articulação entre os 

vários níveis de cuidados, reservando a intervenção dos mais diferenciados para as 

situações deles carecidas e garantindo frequentemente a circulação recíproca e confidencial 

da informação clínica relevante sobre os utentes”. Em Portugal, assistimos já a algumas 

iniciativas com o objectivo de integrar cuidados de saúde, sendo a reorganização da oferta 

de cuidados de saúde uma intenção manifestada no programa de governo (XVII): “o 

desenvolvimento de experiências de financiamento global, de base populacional, por 

capitação ajustada, integrando cuidados primários e hospitalares, numa linha de Unidades 

Integradas de Saúde, respeitando a autonomia e a cultura técnico-profissional de cada 

instituição envolvida” (R. Santana & Costa, 2008). No SNS português, o primeiro ponto 

de contacto com o sistema é o médico de família, nos cuidados de saúde primários que é 

quem, teoricamente, assume o papel de gatekeeper. O problema parece estar não no 

modelo conceptual, mas na operacionalização, uma vez que existem dificuldades na 

coordenação entre níveis de cuidados, nomeadamente entre os cuidados primários e 

hospitalares (Barros & Simões, 2007), à semelhança dos outros países analisados. Já o 

Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, em que foi aprovado o Estatuto do SNS, veio 

estabelecer o conceito de unidades integradas de cuidados de saúde, formadas pelos 

hospitais e grupos personalizados dos centros de saúde de determinada área geográfica. 

Decorridos mais de cinco anos sobre a aprovação do Estatuto, verificou-se, todavia, que o 

modelo nele consagrado para as unidades de saúde, prevendo conselhos internos, 
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compostos apenas por representantes dos hospitais e dos centros de saúde, só muito 

dificilmente possibilitariam a articulação entre hospitais, centros de saúde e outras 

instituições da mesma área geográfica, com vista à partilha de recursos e maior 

disponibilidade de oferta de serviços. Daí que tenha surgido a proposta de evolução do 

conceito de unidade funcional de saúde no sentido de serem criados mecanismos de 

convergência de recursos, de participação activa e corresponsabilização de outros serviços 

e instituições, públicos e privados, que, numa determinada área geográfica, desenvolvam 

actividades na área da saúde, ou actividades estreitamente conexas, nomeadamente as 

autarquias locais e instituições do sector social. Nestes termos, são instituídos pelo 

Decreto-Lei n.º 156/99 os sistemas locais de saúde, “conjuntos de recursos articulados na 

base da complementaridade e organizados segundo critérios geográfico-populacionais, que 

se pretende facilitadores da participação social e que, em articulação com a rede de 

referenciação hospitalar, concorram para o efectivo desenvolvimento e fortalecimento do 

SNS e do sistema de saúde português.” Esperava-se que os sistemas locais de saúde 

conduzissem à forma ideal de articulação entre níveis de cuidados, públicos e privados. O 

objectivo principal inerente à sua criação era introduzir mudanças no cenário de 

desarticulação entre serviços e introduzir um sentido mais lato de cuidados de saúde, mais 

focado na população. Os orçamentos a serem alocados aos prestadores nas regiões seriam 

baseados num levantamento das necessidades de saúde, locais. No entanto, os sistemas 

locais de saúde não foram implementados e, a grande afluência de utentes aos hospitais, 

sem referenciação do médico de família, fez com que se seguissem novas propostas de 

reforma com o objectivo de melhorar a articulação entre níveis de cuidados, com 

consequências, nomeadamente no desenvolvimento do modelo de unidade local de saúde, 

tendo sido a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, instituída pelo Decreto-Lei N.º 

207/99 de 9 de Junho, a primeira experiência em Portugal. Teoricamente, o objectivo do 

modelo é articular um ou vários hospitais com um determinado número de centros de 

saúde, baseado na proximidade geográfica, no equilíbrio de especialidades e na existência 

de um serviço de emergência médica (Barros & Simões, 2007). De facto, as exigências 

cada vez maiores das populações em matéria de acesso e satisfação das suas necessidades 

em saúde, com níveis de qualidade acrescidos, impõem uma gestão integrada dos recursos 

existentes numa determinada área geográfica. São atribuições da unidade local de saúde a 

prestação global de cuidados de saúde à população da sua área de influência, directamente 
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através dos seus serviços ou indirectamente através da contratação com outras entidades, 

bem como assegurar as actividades de saúde pública e os meios necessários ao exercício 

das competências da autoridade de saúde na área geográfica abrangida.  

Houve já, posteriormente, lugar à criação de mais quatro unidades locais de saúde em 

Portugal, concretamente no Norte Alentejano (Decreto-Lei n.º 50 -B/2007, de 28 de 

Fevereiro) e, através do Decreto-Lei n.º 183/2008 de 4 de Setembro, na Guarda, no Baixo 

Alentejo e no Alto Minho, todas com gestão empresarial. Importa, no entanto, realçar que 

no modelo de unidade local de saúde, foram abrangidas apenas instituições da área da 

saúde o que faz com que, na prática, o modelo possa ainda evoluir para outras 

configurações. Exige-se, para isso, um conhecimento mais profundo destas experiências, 

bem como a avaliação dos resultados já conseguidos e o potencial de desenvolvimento 

futuro.  

Tradicionalmente, em Portugal, têm sido as famílias e/ou outros prestadores informais de 

cuidados, a assumir a primeira linha na prestação de cuidados continuados, particularmente 

nas zonas rurais. No entanto, mudanças sócio-demográficas, como os fenómenos 

migratórios para as zonas urbanas, o aumento do número de mulheres com uma profissão e 

o envelhecimento da população, fizeram com que tivessem que ser encontradas 

alternativas ao apoio informal, hoje bastante mais frágil. E, face a uma população 

envelhecida, as necessidades de cuidados de saúde e de apoio social numa lógica 

continuada, têm vindo a aumentar em Portugal, esperando-se que esta seja uma tendência 

crescente. As Misericórdias, organizações caritativas independentes, são os prestadores de 

serviços sociais por excelência, a par de uma diversidade de Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS), que prestam serviços co-financiados pelo Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS) À parte, o MTSS, a partir das prestações 

pecuniárias, oferece também apoio a pessoas idosas e em situação de dependência, sendo 

no entanto certo que a cobertura dos serviços de internamento e de ambulatório não é 

homogénea no território nacional. Seria, por isso, importante haver um levantamento das 

necessidades não atendidas, bem como a identificação e promoção de formas alternativas e 

complementares de apoio (e.g., tele-alarme). É de referir também o papel de charneira da 

Rede Nacional de Cuidados Continuidados Integrados (RNCCI), que trataremos de 

seguida, no desenvolvimento inter-sectorial com o sector social e no início e reforço da 

partilha de experiências de integração entre cuidados primários, secundários, as autarquias 
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e a sociedade civil em Portugal. Resultante da entrada em funcionamento da RNCCI, 

foram detectadas necessidades ocultas (procura reprimida), tendo em conta as elevadas 

taxas de ocupação e listas de espera para entrada em algumas tipologias da RNCCI.  

O apoio domiciliário está também em expansão, mas acredita-se que o potencial de 

integração saúde/social nos cuidados ao domicílio é grande e existe espaço para muitos 

desenvolvimentos no futuro. Será também de acompanhar os resultados da criação das 

unidades de cuidados na comunidade, no âmbito da reforma dos cuidados de saúde 

primários, com o objectivo de satisfazer uma procura com necessidades de saúde, 

psicológicas e sociais. 

A RNCCI, foi criada pelo Decreto-Lei N.º 101/2006, resultado de uma colaboração entre o 

Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, e derivou da 

manifesta insuficiência de recursos para cuidados de convalescença, reabilitação, longa-

duração e paliativos, face ao peso crescente da doença crónica. Esta rede integra equipas 

dos hospitais, dos cuidados de saúde primários, dos serviços sociais locais e regionais, da 

rede de apoio social e dos municípios. A rede está desenhada para prestar cuidados de 

convalescença (até 30 dias internamento) para estabilização e reabilitação de pessoas com 

perda transitória de autonomia, cuidados de média-duração e reabilitação (30 a 60 dias de 

internamento), cuidados de longa-duração e manutenção(mais de 90 dias de internamento) 

e cuidados paliativos. A rede inclui também unidades de ambulatório (unidade de dia e de 

promoção de autonomia), que prestam cuidados com o objectivo de promover a autonomia 

e também apoio social a pessoas com diferentes níveis de dependência (Barros & Simões, 

2007). A RNCCI, através do seu modelo e organização, tem tido um papel fundamental no 

fomento da continuidade dos cuidados, nomeadamente através da criação de equipas 

específicas para a referenciação de utentes, bem como na cooperação inter-profissional, 

inter e intra-institucional e intra- sectorial. E poderá ter, também, um papel central, em 

articulação com os outros níveis de cuidados, no empowerment do utente e cuidador 

informal na gestão da situação crónica. A RNCCI tem tido também um papel importante 

na implementação de uma abordagem biopsicossocial na prestação de cuidados e na 

existência de um Plano Individual de Intervenção multidisciplinar para cada utente, com 

metas mensuráveis e monitorizadas periodicamente. O principal objectivo da RNCCI são 

os ganhos em autonomia dos utentes, mas reconhece-se a necessidade de fazer o seu follow 

up no sistema, a fim de identificar descontinuidade de cuidados, ganhos em saúde, 
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diminuição do recurso às urgências e ao internamento hospitalar, bem como estudar o 

acompanhamento desses doentes pelos cuidados de saúde primários (CSP). Há 

necessidade de inverter a tendência que se verifica, da RNCCI ser utilizada 

maioritariamente por doentes saídos dos hospitais (78%) devendo a utilização das 

tipologias de respostas da RNCCI ser maioritariamente utilizada pelos CSP para evitar 

entradas nos hospitais de doentes idosos e crónicos.  

O Plano Nacional de Saúde 2004-10 (PNS) considera, a par das estratégias centradas na 

família e no ciclo de vida, a gestão integrada da doença, seja ela infecciosa ou cronico-

degenerativa, como prioritária e estratégica. Através da identificação de prioridades, do 

desenvolvimento de planos e programas, da criação de normas e de sistemas de 

monitorização e vigilância, tenta-se criar um contexto que torne possível a gestão mais 

racional da doença por todos os envolvidos: pacientes, administradores, gestores, médicos 

hospitalares, médicos de saúde pública, médicos especialistas em medicina geral e 

familiar, enfermeiros ou outros profissionais como os de reabilitação. Daí que, durante o 

ano 2007, a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e a Direcção-Geral da 

Saúde (DGS) tenham desenvolvido actividades e iniciativas necessárias ao 

desenvolvimento de uma parceria com vista ao desenvolvimento de programas de gestão 

da doença que contemplassem o modelo de prestação de cuidados e um modelo de 

financiamento específico, assentes num sistema de informação. Por motivos de 

oportunidade, iniciou-se a aplicação do modelo experimental à insuficiência renal crónica, 

tendo-se desenvolvido um novo modelo de convenção para a prestação e cuidados de 

saúde na área da diálise, e num sistema de informação, a Plataforma de Gestão Integrada 

da Doença, que permite a monitorização e avaliação constantes deste processo. Desde 

então, a ACSS e a DGS têm colaborado no desenvolvimento desta área. A actual 

abordagem descreve os elementos para um sistema de saúde completamente interligado, 

alavancado em equipas de prestadores focadas em cuidados de saúde pró-activos, 

coordenados e de qualidade, salientando-se o papel de liderança da equipa de cuidados de 

saúde primários, e a importância crítica do envolvimento e responsabilidade pessoal do 

doente. É neste contexto que na definição de prioridades no campo da gestão da doença 

são consideradas três áreas chave: (1) modelos de base populacional; (2) modalidades de 

pagamento e aplicação de incentivos e (3) sistemas de informação. Ou seja, os programas 

de gestão da doença passam a ser parte de uma abordagem baseada na prestação de 
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cuidados ao nível dos cuidados de saúde primários que assegure a participação dos doentes 

e a coordenação e/ou integração de cuidados entre diferentes níveis de prestação. 

Actualmente, a ACSS e a DGS definiram como área prioritária de intervenção a diabetes. 

Uma outra experiência de articulação de cuidados de saúde em Portugal, com relevo na 

área materno-infantil, são as Unidades Coordenadoras Funcionais (UCF). As UCF, criadas 

em 1991 e reestruturadas em 1998 pelo Despacho 12917/98 têm tido um papel importante 

na articulação entre os cuidados primários e hospitalares na área materno-infantil (ACS, 

2009). Alguns dos objectivos inerentes à sua criação são o estabelecimento de metas 

adequadas às especificidades locais, a promoção da recolha de dados epidemiológicos e 

estatísticos, o desenvolvimento de acções de formação contínua na área da saúde com 

formadores e formandos dos dois níveis de cuidados e a instituição da figura do pediatra 

consultor para cada centro de saúde. O acompanhamento da criança e do adolescente pelo 

médico de família é visto como fundamental mas, em situações particulares, acredita-se 

poder haver benefícios muito significativos como resultado da cooperação entre as 

unidades de cuidados hospitalares de pediatria e os cuidados primários. E a Comissão 

Nacional de Saúde da Criança e do Adolecente e a Missão para os Cuidados de Saúde 

Primários têm procurado reforçar esta cooperação, nomeadamente estimulando a 

actividade das UCF e instituindo a figura de Pediatras Consultores em sede de 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES). Estes Pediatras Consultores devem ser 

elementos de proximidade no desenvolvimento profissional contínuo dos médicos de 

família, disponibilizando consultoria técnica e constituindo-se como primeira referência 

pediátrica, participando na discussão e orientação de casos clínicos e até, sempre que 

necessário, fazendo observação conjunta. Entende-se que estes consultores deverão ser os 

pivots no relacionamento funcional e assistencial entre o ACES e o Serviço de Pediatria de 

Referência, integrando a respectiva UCF e deverão cooperar no desenvolvimento de 

programas de formação em serviço elaborados com base nas prioridades dos médicos do 

Centro de Saúde (ACS, 2009). 

Importa ainda referir os esforços que têm vindo a ser desenvolvidos na articulação entre o 

Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho e Solidariedade Social no que respeita ao 

Sistema de Atribuição e Financiamento de Ajudas Técnicas, revelando uma preocupação 

em adequar a oferta a novas necessidades, nomeadamente o aumento do número de 
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pessoas com limitações ao nível da funcionalidade resultantes do envelhecimento da 

população e da maior incidência de doenças crónicas. 

 

4.2. Conclusão 

Do levantamento que foi feito, relativo à realidade nacional, e possivelmente existirão 

outras experiências que interessaria igualmente conhecer e integrar, é possível afirmar que, 

do ponto de vista conceptual, a integração de cuidados é um objectivo e é importante para 

garantir a sustentabilidade do SNS e o fortalecimento do sistema de saúde português. Do 

ponto de vista da implementação, conceitos como a complementaridade na prestação, a 

organização geográfico-populacional, a promoção da participação social e da partilha de 

recursos e responsabilidades, podem e devem ser mais desenvolvidos, experimentados, 

avaliados e, se bem sucedidos, replicados. 

 
V. Análise critica e recomendações 

 

5.1. Análise crítica 

Neste subcapítulo, procurar-se-á identificar aspectos que traduzem a realidade nacional e 

que condicionam a integração de cuidados em Portugal. O objectivo é também o de 

analisar o grau de adequação do modelo e instrumentos estratégicos propostos com vista à 

integração de cuidados, à realidade portuguesa. Para isso, optámos por incluir na análise 

contributos de pessoas-chave que, com a sua experiência e conhecimento, contribuiram 

para avaliar a sua adequação à realidade portuguesa, identificando também vantagens e 

constrangimentos na sua implementação.  

Relativamente à importância da integração de cuidados, parece haver um consenso entre os 

entrevistados relativamente ao desenho actual da oferta do SNS que, no plano conceptual, 

consideram ter capacidade para responder às necessidades da procura. Enfatiza-se sim, a 

necessidade do reconhecimento de complementaridades e do reforço dos mecanismos de 

articulação, não só entre os diferentes níveis de prestação de cuidados de saúde, mas 

também com o cidadão, o utente e as famílias, a sociedade civil, o sector social e outros 

sectores cuja actividade pode ter impacto na saúde das populações. A abordagem da 

“Saúde em Todas as Políticas “ está, de facto, baseada no pressuposto de que a saúde das 

populações não é apenas o resultado da actividade do sector da saúde, mas é também 



 

 31 

determinada pelas condições de vida e outros factores sócio-económicos (Timo Ståhl, 

2006). 

Argumenta-se que os cuidados de saúde primários devem continuar a “ir atrás do doente”, 

tendo uma atitude cada vez mais proactiva, e os hospitais devem continuar a tratar “quem 

lhes bate à porta”, defendendo-se, no entanto, que terá que haver mais sofisticação nos 

mecanismos de articulação entre níveis. Conceptualmente, o centro de saúde é a “porta de 

entrada única” no sistema, assumindo o médico de família um papel central na 

coordenação de cuidados dos utentes. No caso das unidades de saúde familiar, as equipas 

de saúde familiar, com uma abordagem personalizada, assumem também esse papel. 

Relativamente aos serviços de urgência hospitalares, importará obter mais informação 

sobre a utilização destes serviços como porta de entrada no sistema e, a verificar-se, 

investir na melhoria do acesso dos doentes não urgentes a estruturas mais adequadas. O 

grupo de trabalho das urgências (GTU, 2007) identificou um conjunto de problemas na 

organização dos serviços de urgência dos quais destacamos os que têm implicações 

directas na integração e continuidade de cuidados, nomeadamente os meios desorganizados 

ou inexistentes de comunicação interna e externa, a escassez de campanhas de informação 

à população para uma correcta utilização da urgência, o atendimento ao utente e família no 

serviço de urgência aquém do desejável, a insuficiente formação dos profissionais, o 

insuficiente recurso a protocolos, a difícil drenagem de doentes do serviço de urgência, os 

problemas na gestão e rentabilização dos recursos humanos, o potencial não concretizado 

na melhoria da comunicação e do serviço ao utente e a falta de implementação de sistemas 

uniformes de registo de dados clínicos. A libertação do tempo médico é outra das 

prioridades identificadas, uma vez que existe uma série de acções que podem ser 

desempenhadas por outros profissionais, permitindo a concentração dos médicos nas 

tarefas assistenciais directas aos doentes e não em tarefas indirectas, nomeadamente 

administrativas. Sugere-se, nomeadamente a criação de protocolos pré-formatados, a serem 

seguidos por outros profissionais. Outras das propostas de melhoria deste grupo de 

trabalho estão directamente relacionadas com o internamento, nomeadamente, a gestão 

comum de camas para agudos, em áreas de cuidados intermédios polivalentes, um maior 

investimento na área dos Hospitais de Dia, um maior investimento em Cirurgia 

Ambulatória, reduzindo a ocupação desnecessária de camas no internamento, bem como a 

diminuição da demora média, através da avaliação da adequação das admissões e dos 
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internamentos e de mais sofisticação no planeamento de altas. Esta diminuição da demora 

média pode passar também pelo encaminhamento de doentes para camas de cuidados 

continuados fora do hospital ou para lares, quando se justifique. A elaboração de normas 

de orientação clínica nos serviços de urgência é outra das prioridades identificadas. Trata-

se de apresentar aos clínicos árvores de decisão apresentadas sob a forma de fluxogramas 

ou folhas de protocolos, ou ainda percursos clínicos onde se mapeiam os principais 

processos que se desenrolam com um doente com uma determinada patologia, numa forma 

cronológica, integrando as recomendações mais importantes baseadas na evidência e na 

aplicabilidade clínica. Estas ferramentas apresentam inúmeras vantagens, nomeademente a 

simplicação da tomada de decisão, a redução da incerteza e da variabilidade da prática 

clínica, a melhoria da qualidade assistencial no domínio da efectividade, eficiência e 

satisfação, o controlo do uso inadequado de recursos, bem como a diminuição do risco 

hospitalar.  

Na caracterização da oferta de serviços de saúde em Portugal, num estudo recente, 

constata-se que, de uma forma geral, os inquiridos consideram a acessibilidade aos 

cuidados disponíveis na zona de residência mais difícil em 2008 do que em 2001, 

nomeadamente o acesso ao médico de família, aos médicos especialistas, aos dentistas, às 

consultas e tratamentos hospitalares, bem como às urgências. Ainda assim, a acessibilidade 

aos serviços de urgência e do médico de família são avaliadas como as mais fáceis (Cabral 

& Silva, 2009). Segundo o mesmo estudo, a possibilidade de terem um atendimento mais 

rápido foi o motivo mais apontado para os utentes recorrerem a uma urgência hospitalar 

(42%), daí que a monitorização do acesso à urgência possa resultar em informação 

relevante para caracterizar o grau de integração e continuidade de cuidados, concretamente 

os dados relativos a doentes classificados como não urgentes e que, por isso, não deveriam 

recorrer a este tipo de serviços. 

Relativamente aos internamentos, uma possibilidade para avaliar a eficiência na utilização 

de recursos e medir o grau de integração e continuidade de cuidados, poderá ser a 

avaliação da adequação dos internamentos e estadias hospitalares, nomeadamente 

recorrendo a uma versão adaptada do Appropriateness Evaluation Protocol, um 

instrumento de revisão de utilização em hospitais desenvolvido em 1975 nos Estados 

Unidos da América e a mais comum em Portugal desde os anos oitenta, com a designação 

de Protocolo de Revisão de Utilização. Este protocolo consiste num conjunto de critérios 
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objectivos que avaliam a adequação da admissão e estadia hospitalar, classificando-as 

como apropriadas caso cumpram pelo menos um dos critérios. Em função dos resultados 

obtidos é então possível estabelecerem-se planos de actuação para combater a utilização 

inapropriada dos recursos. Embora o protocolo já tenha sido utilizado em Portugal, não se 

conhecem muitos trabalhos publicados nesta área. 

No que respeita ao acesso a consultas de especialidade, tem-se vindo a registar em 

Portugal, um aumento da necessidade de recurso a especialidades médicas, existindo 

desigualdades regionais também a este nível (Cabral & Silva, 2009). 

Relativamente aos cuidados de saúde primários, pode afirmar-se que, em Portugal, existe 

já uma boa rede de cuidados de saúde, sendo que, de acordo com um inquérito de saúde 

recente, a percentagem de portugueses que não têm médico de família a quem costumam 

recorrer decresceu bastante entre 2001 e 2008 (de 15,1% para 7,9%), sendo nas regiões de 

Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve que se encontram mais inquiridos sem médico de 

família. Já na região Centro e no Alentejo, quase a totalidade dos inquiridos afirma ter um 

clínico geral a quem recorre sempre que necessita. Em sete anos (de 2001 a 2008), o 

recurso a consultas nos centros de saúde aumentou 20%, registando-se um aumento das 

consultas de rotina e um decréscimo das situações de “doença aguda” (Cabral & Silva, 

2009). No mesmo estudo conclui-se que a relação dos utentes com o médico de família e o 

centro de saúde é determinante na avaliação que fazem e na satisfação da grande maioria 

da população com os cuidados prestados pelo SNS. 

Persistem, no entanto, algumas desigualdades no acesso entre regiões que importa resolver, 

nomeadamente no que respeita à proximidade, disponibilidade de atendimento não 

programado e horários de funcionamento dos centros de saúde (Cabral & Silva, 2009), mas 

os problemas são também de outra natureza, nomeadamente relacionados com os 

mecanismos de articulação entre as partes, concretamente, no que respeita aos critérios de 

referenciação, redes de referenciação e redes de apoio de emergência. Haverá, por isso, 

também, que definir claramente as responsabilidades de cada uma das partes na prestação 

de cuidados e poderá haver necessidade de introduzir mudanças ao nível da organização 

dos serviços (e.g. horários de funcionamento) para garantir uma maior adequação às 

necessidades actuais das populações.  

Relativamente aos cuidados continuados, acredita-se que a possibilidade de transferência 

de doentes para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), poderá 



 

 34 

não só aumentar os níveis de eficiência nos hospitais de agudos, mas também permitir uma 

melhor adequação da oferta às necessidades dos doentes (Gonçalves, 2010). As taxas de 

ocupação, segundo dados de 2009, são elevadas (93% para o total das tipologias), tendo as 

unidades de média e longa duração atingido a sua capacidade máxima. Apesar da taxa de 

crescimento da capacidade instalada, a RNCCI tem tido dificuldades na resposta às 

necessidades. Dados de 2009 relativos à relação entre o número de utentes em condições 

de ingressar a RNCCI e os admitidos, mostra uma procura não satisfeita com algum 

significado (31% para o total das tipologias). E as consequências desta situação serão 

diferentes dependendo se o doente está no hospital de agudos ou no seu domicílio. São 

apontadas, por isso, algumas áreas críticas que devem ser devidamente ponderadas. Um 

indicador importante da articulação entre os cuidados hospitalares e os cuidados 

continuados é o da “taxa de referenciação para a RNCCI”, que mede o número de doentes 

referenciados em especialidades onde os doentes idosos e dependentes têm mais expressão, 

em relação aos doentes saídos dessas mesmas especialidades. Para a obtenção de bons 

resultados neste indicador, exige-se das equipas de gestão de altas nos hospitais de agudos, 

mais eficácia na avaliação precoce de situações cuja referenciação para a rede seria mais 

vantajosa para o doente, podendo também resultar em ganhos de eficiência no conjunto do 

sistema prestador de cuidados. São apontados alguns problemas no planeamento da alta 

hospitalar em Portugal que, teoricamente, deveria começar no momento da admissão do 

utente no hospital, no entanto, as equipas de gestão de altas nos hospitais quase nunca o 

conseguem fazer e, no momento da alta do episódio agudo, se o utente necessitar de 

cuidados continuados, pode ter que se prolongar a estadia no hospital, se não houver 

disponibilidade de camas nessas unidades. Este processo de referenciação poderia também 

resultar num maior ajustamento da oferta da rede às reais necessidades dos utentes, 

permitindo conhecer melhor as características da procura, quer em termos quantitativos 

quer no que se refere às características clínica e sociais dos doentes internados (Gonçalves, 

2010). 

Em Portugal, os ganhos em saúde têm-se traduzido também na diminuição da relação 

percentual das “mortes evitáveis” no total de óbitos na população com menos de 65 anos 

(de 47% para 34% entre 1989-93 e 2003-05), continuando, no entanto este número a ser 

muito elevado. As regiões mais urbanizadas constituem-se como “áreas de sinal de alerta”, 

enquanto que no Norte e Centro têm havido ganhos significativos, principalmente nos 
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homens (P. Santana, 2010). Os dados da “mortalidade evitável” podem ajudar a avaliar as 

variações nos indicadores sensíveis aos cuidados de saúde, bem como a importância do 

investimento nas intervenções primárias (prevenção e promoção da saúde). Num contexto 

de recursos escassos, pedem-se mudanças ao nível do padrão de consumo de recursos, 

classificado como reactivo (e.g. internamentos, medicamentos, meios complementares de 

diagnóstico e terapêutica). Admite-se, hoje, que teremos falhado ao nível das intervenções 

primárias (prevenção e promoção da saúde), mas defende-se também que esses erros não 

se corrigem só com mais cuidados de saúde, mas também com um maior envolvimento dos 

cidadãos, dos utentes, das escolas, da sociedade civil. E enfatiza-se a necessidade de um 

maior investimento na observação e monitorização dos hábitos, estilos de vida e condições 

de saúde das populações, uma área em que os profissionais de saúde pública podem dar um 

contributo importante, nomeadamente através da elaboração sistemática de estudos 

epidemiológicos, importantes para o planeamento em saúde, uma prática que, em Portugal, 

considera-se estar ainda muito aquém do desejável. O planeamento em saúde, assente em 

estudos de entidades isentas, não pode estar condicionado por ciclos politicos, deve sim, 

resultar de um levantamento rigoroso das necessidades das populações e ser um 

instrumento para melhorar a organização e o desempenho dos serviços, por forma a 

garantir uma mais eficiente alocação dos recursos, materiais, financeiros e humanos.  

Em Portugal, existem áreas particularmente críticas na falta de integração de cuidados, 

como o caso da saúde mental e da reabilitação. No caso concreto da saúde mental, os 

hospitais continuam a absorver 83% dos recursos, ainda que a evidência científica 

demonstre que as intervenções na comunidade sejam mais eficazes no apoio a este tipo de 

doentes e respectivas famílias. É de referir a existência em Portugal de um Plano Nacional 

de Saúde Mental, cujo enfoque recai sobre a desinstitucionalização. De acordo com um 

estudo recente da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2010) uma das prioridades nesta 

área, em Portugal, é também a integração dos serviços de saúde mental na oferta dos 

diferentes níveis de cuidados de saúde e de outros sectores envolvidos no 

acompanhamento deste tipo de doentes. No que diz respeito à área da reabilitação, não 

existe uma adequação da oferta às necessidades da procura seja pela limitação das 

estruturas físicas ou dos recursos humanos, particularmente, o número de médicos fisiatras. 

Terão, por isso, que ser encontradas respostas ao nível da oferta, nomeadamente, noque diz 
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respeito ao contexto onde os cuidados poderão ser prestados, assegurando a desejável 

continuidade de cuidados (ERS, 2008). 

A gestão da doença crónica assume-se, assim, como prioritária não sendo a cura, na 

maioria dos casos, o fim último na prestação de cuidados de saúde. A autonomia e a 

ausência de dor são, hoje, significado de ganhos em saúde. Concretamente, tratamentos de 

reabilitação mais intensivos, sem interrupções, podem permitir ganhos em saúde muito 

significativos. A gestão da doença crónica pode, no entanto, pôr em causa a 

sustentabilidade dos sistemas de saúde, muito pela intensidade de utilização de recursos, se 

não se melhorarem os mecanismos de articulação entre os níveis de cuidados, sociedade 

civil e outros sectores, bem como se não se fizerem opções claras, assentes em estudos, na 

prestação de cuidados essenciais de saúde, para todos. Mais do que um “plano nacional 

para a gestão da doença crónica”, considera-se fundamental uma estratégia nacional para a 

abordagem da multimorbilidade crónica e para a capacitação e promoção da autonomia 

destas pessoas. 

Enfatiza-se também a importância da gestão da saúde das populações por área geográfica, 

integrando cuidados e, introduzindo mudanças no padrão de afectação de recursos, através 

de um maior investimento em alternativas ao internamento. São, no entanto, identificadas 

em Portugal, algumas barreiras ao desenvolvimento de soluções de prestação de cuidados 

em ambulatório. Concretamente, tentativas de colaboração entre especialistas hospitalares 

e os cuidados de saúde primários, sob a forma de consultoria técnica, evitando o recurso de 

alguns doentes ao hospital, encontram ainda dificuldades de implementação. A partilha de 

conhecimento entre especialidades médicas está, hoje, em Portugal, ainda muito 

dependente da boa vontade dos profissionais, e acredita-se que existe um grande potencial, 

nomeadamente na partilha de conhecimento e no trabalho conjunto entre o hospital e os 

cuidados de saúde primários e na melhoria das condições de saúde das populações que 

servem. Acredita-se que, concretamente, a discussão de casos e a definição e adopção de 

critérios de referenciação entre os diferentes níveis de prestação de cuidados, podem 

melhorar o acesso aos serviços, permitindo ganhos de eficiência e ganhos em saúde. Outra 

alternativa ao internamento, poderá ser, também, a prestação de cuidados em casa, 

cuidados de saúde e apoio social, experiências que devem ser incentivadas. Importará 

avaliar estas possibilidades tirando partido, nomeadamente, do potencial tecnológico, para 

comunicação e monitorização dos doentes à distância. 
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No que se refere a experiências que se têm desenvolvido em Portugal e, concretamente, o 

caso do modelo de unidade local de saúde, importará, numa primeira fase, conhecer 

melhor a experiência e os resultados já conseguidos mas, com este modelo ou com outros 

que lhe possam suceder, existe a convicção de que o mais importante será criar, 

localmente, uma estrutura, uma “malha” de recursos que resolvam as necessidades 

específicas das populações. E a estrutura necessária para garantir a integração e a 

continuidade de cuidados não tem, necessariamente, que resultar da fusão entre 

instituições, mas sim resultar, nomeadamente da definição de critérios de referenciação, de 

redes de referenciação, de regras de organização, de mecanismos de responsabilização e de 

consultoria técnica.  

As fronteiras entre níveis de cuidados são ainda de difícil transposição em Portugal, com 

culturas profissionais muito enraizadas, o que dificulta a incorporação rápida no processo, 

do conhecimento disponível, por forma a conseguir uma prestação de cuidados mais 

individualizada e adequada a cada caso. Alguns profissionais de saúde poderão assumir um 

papel de relevo na integração de cuidados, assumindo funções de coordenação e de gestão 

de caso. Ao nível personalizado, a equipa de saúde familiar nos cuidados de saúde 

primários deve assumir esse papel, actuando como „consultora‟ de cada um dos utentes da 

sua lista. Nesta lógica, o gestor de caso deve, sempre que possível, ser o próprio utente, 

desde que devidamente apoiado pela sua equipa de “consultores em gestão de saúde 

pessoal”, a equipa de saúde familiar nos cuidados de saúde primários. No caso de um 

internamento hospitalar, cada doente deve ter também o seu gestor de caso no hospital, 

nomeadamente o seu médico assistente. O gestor de caso será fundamental na 

disponibilização da informação ao utente, à família e ao médico de família, bem como na 

coordenação dentro do hospital, entre especialidades. Recorda-se também o tema, bastante 

discutido, da gestão comum de camas de agudos nos hospitais. É frequente um doente, no 

hospital, necessitar da intervenção de diferentes especialidades, daí poder não fazer sentido 

estar afecto a um determinado serviço, mas sim, em camas comuns em áreas de cuidados 

intermédios polivalentes. A nível institucional, deve haver também uma maior articulação 

entre os conselhos clínicos dos agrupamentos de centros de saúde e as direcções clínicas 

dos hospitais, bem como com outros órgãos de governação dos cuidados continuados e do 

sector social. 
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Relativamente às necessidades de formação, é reforçada a necessidade de se investir na 

formação de médicos em áreas como a medicina geral e familiar e a medicina interna, bem 

como, junto da população, incentivar o recurso a estes especialistas. Será igualmente 

importante encorajar os futuros médicos no sentido de optarem por estas especialidades, 

investindo cada vez mais no reconhecimento e valorização destes profissionais. Importa 

também enfatizar a necessidade de formar recursos humanos no âmbito da geriatria, 

doentes frágeis (frailty) e dos cuidados paliativos. 

Argumenta-se que “quem entra num hospital em Portugal, dificilmente sai do hospital”.  

Outra área em que se considera que é prioritário investir é na informação a disponibilizar 

ao doente e às famílias. Por um lado, é fundamental disponibilizar mais e melhor 

informação aos utentes sobre o desempenho dos prestadores. Por outro lado, existe 

também algum consenso em torno da importância da partilha da informação devida com o 

utente, relativamente às suas condições de saúde, até porque a responsabilidade na 

prestação de cuidados deve ser partilhada com este e/ou com a família, nomeadamente no 

que respeita à medicação ou aos excessos, alimentares ou outros. Por exemplo, no estudo 

realizado pela Comissão Europeia, em 2008 (CE, 2008), só 8 % dos médicos em Portugal é 

que utilizavam o computador para mostrar ou dar informação ao utente sobre a sua 

condição de saúde e só cerca de 1,1% utiliza o computador e a internet para entrar em 

contacto com o utente, seja para obtenção de dados administrativos ou clínicos, ou mesmo 

para a realização de monitorização à distância. A integração de cuidados só será possível 

se houver integração do utente e é o doente que deve ser tratado, não a doença, avaliando 

todas as suas necessidades, físicas, psíquicas e sociais. Defende-se também que o próprio 

utente deve ter mais poder de controlo sobre o seu dossier clínico pessoal. E é, 

seguramente, o utente que assume hoje a tarefa de coordenação entre níveis de cuidados, e 

esta tarefa será tão melhor sucedida quanto mais informado estiver o utente, o que se 

acredita não ser a regra.  

No que respeita ao modelo de financiamento, argumenta-se que se deve continuar a 

aperfeiçoar os mecanismos da contratualização, eventualmente através da combinação de 

meios de pagamento, porque se acredita que é o modelo que garante melhores resultados, 

até porque a contratualização é também um instrumento de regulação. Através da 

contratualização, interna e externa, e porque todos os anos tem que haver uma negociação 

entre as partes (comprador/prestador), o orçamento tem que resultar de um esforço de 
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planeamento das instituições, no que se refere ao desenho da oferta e às opções na 

afectação de recursos, com o objectivo de responder adequadamente às necessidades das 

populações. Comprometendo os prestadores de cuidados de saúde com a obtenção de 

resultados, há uma evolução, de uma lógica de produção para uma lógica de ganhos em 

saúde. No entanto, não fará sentido planear sem haver lugar a avaliação de resultados, pelo 

que, a par da sofisticação dos mecanismos de contratualização, deve haver a preocupação 

de construir indicadores que permitam avaliar resultados que traduzam ganhos em saúde, 

bem como indicadores que indiquem a existência ou não de esforços de integração e 

continuidade de cuidados. Concretamente, no que respeita à integração de cuidados, pode 

fazer sentido identificar o volume de urgências sem necessidade de recurso a hospital de 

agudos, bem como internamentos inadequados, que podem resultar de problemas ao nível 

dos cuidados de saúde primários ou nos cuidados continuados. A integração de cuidados é, 

também, um dos desafios da contratualização, sendo fundamental construir indicadores de 

integração de cuidados, bem como metodologias de preços compreensivos. É possível usar 

a contratualização para promover o gatekeeping e recentrar o papel de cada uma das partes 

no sistema. Numa lógica de integração de cuidados, considera-se que seria de aprofundar 

um modelo integrado de contratualização, envolvendo nomeadamente cuidados primários 

de saúde, cuidados hospitalares e cuidados continuados. 

Um outro constrangimento identificado à integração de cuidados é a ausência de uma boa 

ferramenta informática de gestão clínica que poderia, para além de permitir diagnósticos 

mais rápidos, porque baseados em informação mais completa, evitar a duplicação de 

exames de diagnóstico. Em Portugal 73,6% dos dados administrativos dos cidadãos são 

armazenados em formato electrónico, contudo só cerca de 7% da informação sobre o 

utente se destina à partilha de informação com fins clínicos (CE, 2008). No que diz 

respeito à partilha de informação do utente com diferentes actores envolvidos na prestação 

de cuidados, há um consenso generalizado de que as informações registadas devem ser 

partilhadas por todos, sejam entidades de saúde ou do sector social, porém se a ligação 

entre os cuidados de saúde primários e hospitalares ronda os 20%, quando se avalia a 

ligação às autoridades de saúde ou mesmo a laboratórios ou farmácias descemos para os 

1% (CE, 2008). 

Identificaram-se algumas oportunidades perdidas de introdução de soluções inovadoras em 

Portugal, com a imposição de alguns sistemas de informação que parecem não se adequar à 
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prática clínica. Argumenta-se que um sofware de gestão clínica não deve, em primeiro 

lugar, impedir o médico de interagir com o doente, o que parece não estar a acontecer, 

porque os sistemas actualmente mais utilizados parecem exigir muito do utilizador. Os 

sistemas de informação não estão centrados no utente e defende-se, por isso, o seu 

redesenho.  

Também o conhecimento acumulado com algumas experiências de coordenação entre 

níveis de cuidados, se adequadamente avaliadas, podem favorecer o processo de integração 

de cuidados em Portugal. Os meios existem, nomeadamente tecnológicos, mas parece 

haver, em Portugal, um problema de atitudes, alguma “burocracia profissional”, alguns 

problemas de ordem política, mas também muitas barreiras jurídicas, não compatíveis com 

as necessidades urgentes das populações.  

Relativamente à operacionalização da integração de cuidados, sugere-se um avanço 

faseado, ou seja, um arranque focalizado em grupos específicos de utentes, com maiores 

graus de dependência, esforços que estão já a ser feitos, nomeadamente no âmbito da 

experiência da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Seguidamente, há que 

avançar para grupos com maior risco de vir a fazer parte do primeiro grupo, com um 

determinado grau de dependência, e assim sucessivamente, até ao ponto em que a regra 

seria a da articulação entre níveis ser protagonizada pelo próprio utente, com consultoria, 

com informação, com mais autonomia e com mais poder de escolha. 

Apesar de ser consensual que os sistemas de informação são uma ferramenta fundamental 

para a integração de cuidados e que, neste aspecto, ainda há muito a fazer, tem-se, em 

Portugal, feito alguns investimentos nesta área: melhoria das infra-estruturas 

disponibilizadas, bem como desenvolvimentos de alguns serviços como o Registo 

Nacional de Utentes ou o e-Agenda (ACSS, 2009). 

 

5.2. Recomendações 

 

Recomendação 1 

Reforço dos mecanismos de articulação, não só entre os diferentes níveis de prestação de 

cuidados de saúde, mas também com o cidadão, o utente e as famílias, a sociedade civil, o 

sector social e outros sectores cuja actividade pode ter impacto na saúde das populações. 
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Dimensões estratégicas: modelo de governação; participação utente/cidadania 

Ganhos: partilha de recursos, partilha de responsabilidades, adequação da resposta, 

melhoria da qualidade assistencial no domínio da efectividade, eficiência e satisfação do 

utente, acesso e continuidade de cuidados. 

Responsabilidade: tutela da saúde e da área social, autoridades de saúde e da área social, 

sistema científico nacional (estudos ao nível de modelos adequados). 

Indicadores: taxas de referenciação para cuidados continuados: do hospital e dos cuidados 

de saúde primários; taxas de referenciação para hospitais; taxas de acesso aos serviços de 

urgência hospitalares sem referenciação do médico de família. 

 

Recomendação 2 

Aperfeiçoamento dos mecanismos de contratualização, através da combinação de meios de 

pagamento (e.g. pagamentos baseados no acto, capitação e salários), 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.  

Recomenda-se igualmente o recurso a incentivos, financeiros ou de outra natureza, 

particularmente dirigidos à coordenação de cuidados, tarefa que envolve a comunicação 

com o utente, bem como a articulação com outros prestadores de cuidados, da saúde ou do 

sector social. A integração de cuidados deve ser também um dos desafios da 

contratualização, sendo fundamental construir indicadores de integração de cuidados, bem 

como metodologias de preços compreensivos.  

Dimensões estratégicas: modelo de financiamento 

Ganhos: melhorias na coordenação de cuidados e na articulação entre níveis e /ou sectores 

de cuidados, continuidade de cuidados, minimização dos riscos de sobre-prestação de 

cuidados, melhoria da qualidade assistencial no domínio da efectividade, eficiência e 

satisfação do utente, acesso e ganhos em saúde. 

Responsabilidade: tutela, autoridades de saúde, sistema científico nacional (estudos ao 

nível dos modelos de contratualização). 

Indicadores: percentagem de instituições com modelos de pagamento mistos; 

percentagem de experiências de integração da contratualização; percentagem de 
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instituições que recorrem a incentivos dirigidos concretamente à coordenação e integração 

de cuidados, por tipo de incentivos. 

 

Recomendação 3 

Mais investimento na formação de médicos em áreas como a Medicina Geral e Familiar e a 

Medicina Interna. Será igualmente importante incentivar a população a recorrer a estes 

profissionais, bem como, encorajar os futuros médicos no sentido de optarem por estas 

especialidades. 

Recomenda-se, também, a avaliação 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. Pode vir também a considerar-se a possibilidade de tarefas relacionadas com 

a coordenação de cuidados serem assumidas por outros profissionais de saúde, 

nomeadamente enfermeiros ou outros profissionais de saúde ligados ao envelhecimento e 

às doenças crónicas. 

Dimensões estratégicas: recursos humanos 

Ganhos: acesso, continuidade de cuidados, personalização da prestação de cuidados, 

abordagem integral ao doente, satisfação do utente, mais eficiência na utilização dos 

recursos, enriquecimento dos perfis de competências dos profissionais, criação de espaço 

para a integração de novos profissionais de saúde. 

Responsabilidade: tutela, autoridades de saúde. 

Indicadores: percentagem de utentes sem pessoa de contacto atribuída; tempos de espera 

para consultas (mensal e anual), por especialidade; tempos de espera para realização de 

exames complementares de disgnóstico. 

 

Recomendação 4 

No que respeita ao sistema de informação clínico, considera-se fundamental garantir a 

implementação do RSE, garantindo compatibilidade entre os diferentes sistemas de 

informação, clínicos, administrativos e financeiros já existentes, fornecendo e relacionando 

indicadores úteis para uma gestão mais célere a racional dos recursos em função das 

necessidades do utente e das instituições prestadoras. A compatibilidade deve ser garantida 
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não só dentro das instituições mas também na perspectiva inter-institucional, considerando 

os vários níveis de cuidados. 

Dimensões estratégicas: integração da informação 

Ganhos: integração de conhecimento; diagnósticos mais rápidos, porque baseados em 

informação mais completa; eliminação de redundâncias e duplicações (e.g. meios 

complementares de diagnóstico); eficiência; acesso. 

Responsabilidade: tutela, autoridades de saúde. 

Indicadores: número de instituições com RSE; número de utentes com informação no 

tronco comum do RSE; número de utentes com registos electrónicos por hospital e centro 

de saúde. 

 

Recomendação 5 

Definição e utilização mais generalizada de protocolos ou normas de orientação clínica. 

Deve haver um esforço maior de modelação dos processos referentes a doentes com 

patologias de grande prevalência, integrando as recomendações mais importantes baseadas 

na evidência. Recomenda-se que esta normalização seja definida centralmente e que seja 

aplicável a todo o território nacional, mas com possibilidade de adequação às 

especificidades locais. 

Dimensões estratégicas: integração da informação; recursos humanos 

Ganhos: simplicação da tomada de decisão, aumento do potencial de transferência de 

tarefas, acesso, redução da variabilidade da prática clínica, a melhoria da qualidade 

assistencial no domínio da efectividade, eficiência e satisfação do utente, diminuição do 

risco na prestação de cuidados. 

Responsabilidade: tutela, autoridades de saúde.  

Indicadores: número de patologias ou situações clínicas protocoladas; taxa de 

implementação dos protocolos definidos. 

 

Recomendação 6 

Promoção da criação de estruturas locais, não necessariamente a partir da fusão entre 

instituições, mas promovendo a cooperação, com vista à satisfação de necessidades 

específicas das populações. A estrutura necessária pode resultar da definição de critérios de 

referenciação, de redes de referenciação, de regras de organização, de mecanismos de 
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responsabilização ou de consultoria técnica. Pode ser particularmente relevante em 

algumas regiões do país proporcionar o acesso às populações, através de uma rede de 

transportes, a serviços de saúde, nomeadamente a consultas, bem como a outro tipo de 

actividades, desportivas ou culturais, importantes para garantir a saúde física e mental das 

populações.  

Dimensões estratégicas: modelo de governação; integração da informação; recursos 

humanos; participação utente/cidadania 

Ganhos: adequação da oferta às especificidades da procura, continuidade de cuidados, 

cidadania. 

Responsabilidade: autoridades de saúde, autarquias, em estreita articulação com os 

cuidados de saúde primários, hospitais, associações e voluntários, que poderão ser tanto 

prestadores de serviços como cidadãos individuais. 

Indicadores: número de projectos em parceria com estruturas locais, por área de 

intervenção (e.g. saúde escolar, saúde oral, obesidade, toxicodependência); número de 

projectos com participação da sociedade civil (e.g. associações, voluntários); taxa de 

“mortalidade evitável”, por causa (avaliar investimento nas intervenções primárias, 

prevenção e promoção da saúde). 

 

Recomendação 7  

Desenvolver mecanismos de paperless, nomeadamente através da criação de estruturas 

locais que permitam, com recurso à internet e a sistemas de informação, soluções Business 

to Business (B2B), por forma a agilizar e tornar mais eficiente e rápida a contratação de 

serviços e pagamentos a fornecedores, bem como a outros actores envolvidos na prestação 

de cuidados.  

Investimento na sistematização de procedimentos intra e inter-institucionais, definindo-se 

“quem”, “o quê”, “como” e “quando”. 

Dimensões estratégicas: integração da informação 

Ganhos: mais rapidez e maior eficiência nos processos burocráticos e administrativos, 

maior controlo de todo o processo ao longo do sistema e maior responsabilização das 

partes. 

Responsabilidade: autoridades de saúde, hospitais, cuidados de saúde primários, cuidados 

continuados, todas as entidades envolvidas na prestação de cuidados. 
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Indicadores: percentagem de comunicações utilizando meios electrónicos entre as 

entidades envolvidas na prestação de cuidados; percentagem de transacções utilizando 

meios electrónicos entre as entidades envolvidas na prestação de cuidados. 

 

Recomendação 8 

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

O objectivo é identificar as situações e as razões pelas quais os doentes são admitidos ou 

permanecem num hospital, quando podem ser tratados em meio menos diferenciado, ou 

utilizando menos dias de internamento, bem como o tipo de cuidados em que o doente 

deveria estar integrado, de forma alternativa. 

Dimensões estratégicas: modelo de financiamento 

Ganhos: identificação das causas de inadequação e acção sobre as causas, prestação de 

cuidados em contexto mais adequado, melhorias na efectividade, eficiência e satisfação do 

utente. 

Responsabilidade: organismo regulador central, hospitais. 

Indicadores: percentagem de admissões inadequadas e dias de internamento 

inapropriados, por causa; demora média (mensal e anual), por causa; tempo de espera para 

“transferência de utentes” entre níveis de cuidados (e.g. hospitais e RNCCI); taxa de 

readmissões no hospital (anual), após reencaminhamento para meio menos intensivo (e.g. 

RNCCI), por causa de readmissão. 

 

Recomendação 9 

Gestão integrada dos recursos intra-hospitalares, nomeadamente, a gestão comum de 

camas para agudos, um maior investimento nos hospitais de dia, bem como a continuidade 

do investimento na cirurgia ambulatória.  

Dimensões estratégicas: modelo de financiamento 

Ganhos: utilização mais eficiente dos recursos existentes, melhorias na adequação das 

admissões hospitalares e no internamento, diminuição da demora média. 

Responsabilidade: autoridades de saúde, hospitais. 

Indicadores: número de camas, por especialidade; número de camas comuns. 
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Recomendação 10 

Criar condições para uma maior eficácia no encaminhamento de doentes, quer através do 

aumento do número de estruturas de cuidados continuados, quer através da introdução de 

melhorias no planeamento da alta hospitalar que, teoricamente, deve começar no momento 

da admissão no hospital. 

Dimensões estratégicas: modelo de financiamento 

Ganhos: diminuição das situações de inadequação no internamento, aumento dos níveis de 

eficiência nos hospitais de agudos, prestação de cuidados em meio mais adequado através 

de uma melhor adequação da oferta às necessidades dos utentes. 

Responsabilidade: autoridades de saúde, hospitais, cuidados de saúde primários e 

cuidados continuados. 

Indicadores: demora média na admissão do utente, por causa; tempo de espera para 

“transferência de utentes” entre níveis de cuidados (e.g. hospitais e RNCCI); taxa de 

readmissões no hospital (anual), após reencaminhamento para meio menos intensivo (e.g. 

RNCCI), por causa de readmissão. 

 

Recomendação 11 

Promoção da integração vertical e horizontal dos cuidados, através de uma maior 

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. Será a este nível de evitar a 

criação de estruturas específicas para a coordenação de cuidados. 

Dimensões estratégicas: modelo de governação; modelo de financiamento 

Ganhos: continuidade de cuidados, menos admissões inapropriadas no hospital, ganhos 

em saúde, menor risco agudização doença. 

Responsabilidade: autoridades de saúde, hospitais, cuidados de saúde primários, cuidados 

continuados e sector social. 

Indicadores: tempo médio em lista de espera para consultas; taxa de acesso aos serviços 

de urgência hospitalares de utentes classificados como não urgentes; taxas de acesso aos 

serviços de urgência hospitalares sem referenciação; indicadores chave de qualidade em 

saúde (e.g. número de amputados relacionado com o controlo da diabetes, incidência de 

AVC relacionada com o controlo da hipertensão arterial). 
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Recomendação 12 

Revisão do desenho da oferta dos cuidados de saúde primários, com o objectivo de 

melhorar o acesso e garantir que a porta de entrada no sistema é, preferencialmente, neste 

nível de cuidados, assumindo o médico de família, a equipa de família ou outro 

profissional de saúde, um papel central na gestão de caso e na coordenação de cuidados 

dos utentes, nomeadamente na articulação com outros níveis de cuidados e/ou outros 

sectores. 

Recomenda-se ainda uma definição clara de responsabilidades entre níveis de cuidados e a 

revisão de algumas regras de funcionamento das instituições (e.g. horários de 

funcionamento), tanto nos cuidados de saúde primários, como nos restantes níveis de 

cuidados, com o objectivo de adequar a oferta aos novos padrões de procura. 

Só adequando as estruturas de oferta e alterando regras de funcionamento das instituições 

nos vários níveis de cuidados, será possível criar barreiras ao acesso inapropriado e 

reencaminhar os utentes para contextos mais adequados. No que respeita aos instrumentos 

de triagem já utilizados, recomenda-se a sua monitorização e actualização constante. 

Dimensões estratégicas: modelo de governação; modelo de financiamento; recursos 

humanos 

Ganhos: respostas mais rápidas e clinicamente ajustadas às necessidades da procura e 

realidades funcionais das instituições, a melhoria da qualidade assistencial no domínio da 

efectividade, eficiência, satisfação do utente e acesso aos cuidados, acesso, ganhos em 

saúde, utilização menos reactiva e intensiva de recursos, menos admissões inapropriadas 

no hospital. 

Responsabilidade: autoridades de saúde, hospitais, cuidados de saúde primários, cuidados 

continuados e sector social. 

Indicadores: taxa de doentes triados por prioridade clínica (mensal e anual), por hospital; 

tempo de espera para primeira consulta de médico de família; “mortalidade evitável”, por 

causa (avaliar investimento nas intervenções primárias, prevenção e promoção da saúde); 

taxas de referenciação para cuidados continuados: do hospital e dos cuidados de saúde 

primários; taxas de referenciação para hospitais. 
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Recomendação 13 

Melhorar o acesso a cuidados médicos especializados, não necessariamente em contexto 

hospitalar. Concretamente, através de uma maior colaboração entre especialistas 

hospitalares e os cuidados de saúde primários, sob a forma de consultoria técnica, evitando 

o recurso de alguns doentes ao hospital. No âmbito desta colaboração mais estreita entre os 

profissionais de diferentes níveis de cuidados, recomenda-se a definição de critérios de 

referenciação, bem como o incentivo à sua utilização. A par da definição dos critérios de 

referenciação, é fundamental o desenvolvimento de mecanismos para a sua avaliação, de 

forma sistemática. 

Dimensões estratégicas: recursos humanos; integração da informação 

Ganhos: a melhoria da qualidade assistencial no domínio da efectividade, eficiência e 

satisfação do utente, acesso e ganhos em saúde. 

Responsabilidade: órgãos de governação clínica dos hospitais e dos cuidados de saúde 

primários. 

Indicadores: destino doentes classificados como não urgentes; tempos de espera para 

consultas (mensal e anual), por especialidade; número de experiências com consultoria 

técnica. 

 

Recomendação 14 

Melhorar os mecanismos de comunicação com o utente e as famílias, no hospital. 

Recomenda-se a criação da figura do gestor de caso no hospital, que deve assumir a tarefa 

de coordenação de cuidados como uma das suas funções.  

Dimensões estratégicas: participação utente/cidadania; recursos humanos; integração da 

informação 

Ganhos: mais informação, mais participação e mais poder do utente, mais satisfação do 

utente e família, mais continuidade na prestação. 

Responsabilidade: hospitais. 

Indicadores: percentagem de utentes com gestor de caso atribuído; número de meios de 

comunicação com o utente, por hospital. 
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Recomendação 15 

Disponibilização de mais e melhor informação aos utentes sobre o desempenho dos 

prestadores, investindo na procura e construção de indicadores de benefício. Recomenda-

se a melhoria dos indicadores, a avaliação sistemática dos prestadores, a publicitação 

regular dos resultados da avaliação, bem como a gestão das possibilidades de escolha dos 

utentes.  

É também possível tirar partido da tecnologia, através da inovação nas formas de 

interacção e comunicação com o utente e na coordenação de cuidados, através da gestão 

integrada da informação. Recomenda-se também a avaliação das possibilidades do próprio 

utente ter mais poder de controlo sobre o seu dossier clínico pessoal. 

Dimensões estratégicas: participação utente/cidadania; integração da informação 

Ganhos: mais informação, mais participação e mais poder do utente, mais concorrência 

entre prestadores, melhoria da qualidade assistencial. 

Responsabilidade: organismo regulador central, hospitais, cuidados de saúde primários, 

cuidados continuados, sector social e outros, utentes. 

Indicadores: percentagem de instituições que, anualmente, tornam públicos os resultados 

da avaliação de desempenho; percentagem de instituições que incluiram a avaliação dos 

utentes dos serviços na sua avaliação de desempenho; percentagem de acessos aos 

cuidados de saúde primários de utentes não residentes na área de influência, por 

instituição; percentagem de acessos às urgências hospitalares de utentes não residentes na 

área de influência, por instituição. 

 

Recomendação 16 

Avaliação das possibilidades da prestação de cuidados em casa do doente, em alternativa 

ao internamento, suportada e complementada por tecnologias que permitem a sua 

monitorização à distância. No desenho deste tipo de oferta, haverá que considerar as 

possibilidades de colaboração entre o hospital, os cuidados de saúde primários, os cuidados 

continuados e o sector social. 

Dimensões estratégicas: participação utente/cidadania; modelo de governação; modelo de 

financiamento; recursos humanos 
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Ganhos: respostas mais rápidas e clinicamente ajustadas às necessidades da procura, 

melhoria da qualidade assistencial no domínio da efectividade, eficiência, satisfação do 

utente e acesso aos cuidados. 

Responsabilidade: autoridades de saúde, sector social, prestadores de cuidados, utentes. 

Indicadores: número de projectos/experiências com prestação de cuidados em casa, por 

serviço; percentagem de utilização de meios electrónicos para monitorização dos utentes à 

distância; percentagem de comunicações utilizando meios electrónicos entre os prestadores 

de cuidados e os utentes no domicílio; percentagem de utilização de meios electrónicos 

para obtenção de dados administrativos ou clínicos do utente no domicílio. 
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VI. Anexos 

 

6.1. Aspectos metodológicos 

A integração e continuidade de cuidados, apesar de ser já uma prioridade em alguns países, 

é um tema ainda relativamente pouco estudado e as experiências conhecidas ainda 

insuficientemente avaliadas. Em Portugal, não são conhecidas avaliações de experiências 

nesta área, daí que o estudo assuma um carácter bastante exploratório, pela necessidade de 

se construir um modelo de referência, para melhorar a compreensão sobre o tema e 

permitir a avaliação de experiências relevantes. Existem, neste estudo, algumas questões 

de partida, nomeadamente a definição de integração de cuidados bem como a identificação 

dos factores que determinam a integração de cuidados e dos instrumentos estratégicos para 

a integração. O modelo conceptual foi construído com base em revisão bibliográfica e nos 

contributos de um grupo de trabalho que se constituiu para o efeito, na Universidade de 

Aveiro, composto por pessoas de áreas tão distintas como a medicina (medicina física e 

reabilitação e oncologia), a enfermagem, as tecnologias de diagnóstico e terapêutica, a 

gerontologia, os sistemas de informação e a gestão, que deram contributos para o estudo de 

uma forma sistemática. Na fase final do estudo, considerámos que seria muito importante a 

validação do modelo e, por isso, recorremos a pessoas-chave, académicos, profissionais de 

saúde e da área social e dirigentes dos serviços de saúde que, com a sua experiência e 

conhecimento do sistema de saúde português, contribuiram para avaliar a adequação da 

análise à realidade nacional. 
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6.2. Guião de entrevista 

 

PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2011-16 

 

Estudo “Integração e Continuidade de Cuidados ” 

 

Guião entrevista 

 

Integração e continuidade de cuidados: uma introdução ao tema 

A Organização Mundial de Saúde sugere uma definição de cuidados integrados, “um 

conceito que abarca os inputs, os processos, a gestão e a organização de serviços 

relacionados com o diagnóstico, o tratamento, os cuidados e a reabilitação para a saúde. A 

integração de cuidados é o meio para conduzir à melhoria dos serviços no que se refere ao 

acesso, qualidade, satisfação dos consumidores e eficiência” (Gröne & Garcia, 2002). No 

essencial, o objectivo da integração de cuidados é garantir que os utentes têm acesso aos 

serviços que necessitam, no tempo e lugar adequados. A integração de cuidados aparece 

como necessária quando os serviços prestados pelas instituições e/ou profissionais 

individualmente não cobrem as necessidades integrais da procura. No processo 

assistencial, de grande complexidade,  podem intervir múltiplos profissionais de diversas 

instituições, e oriundos de diferentes sectores, mas o processo deve ser gerido e avaliado 

integralmente. A integralidade do processo assistencial é uma premissa básica, e o 

desempenho das partes envolvidas deve apenas ser percepcionado como excelente se o 

resultado final for excelente. A integração de cuidados exige mais cooperação entre as 

partes e uma maior relativização das estruturas organizacionais, permitindo a incorporação 

rápida no processo do conhecimento disponível, garantindo uma prestação de cuidados 

mais individualizada e mais adequada a cada caso. Por outro lado, através da abordagem 

integral, podem alocar-se recursos onde efectivamente é necessário acrescentar valor e 

obter melhores resultados finais. Mas esta reorganização necessita de um compromisso 

firme e de uma cooperação entre as várias partes envolvidas no processo e da sua vontade 

de assumir maiores níveis de autonomia e responsabilidade na gestão dos recursos.  
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1. Na sua opinião, que partes podem ser envolvidas num modelo integrado de 

prestação de cuidados? 

 

2. Considera que a sociedade civil pode ser integrada na prestação de cuidados? E o 

sector social? 

 

3. Na sua opinião, quais as potencialidades da integração de cuidados de saúde? 

 

4. Que aspectos em Portugal podem favorecer a integração de cuidados? E que 

constrangimentos existem? 

 

5. Relativamente ao modelo de Unidade Local de Saúde, o que nos pode dizer desta 

experiência? E sobre outras experiências de articulação de cuidados, 

nomeadamente acerca das Unidades Coordenadoras Funcionais e da Rede Nacional 

de Cuidados Continuados Integrados, qual a sua opinião? 

 

6. Vê como prioritário em Portugal a existência de um plano nacional para a gestão da 

doença crónica? 

 

7. Para além da integração inter-institucional, considera necessário avaliar as 

possibilidades de integração intra-institucional (e.g. dentro do hospital, entre 

especialidades)? 

 

8. Temos vindo a assistir a mudanças nos padrões da procura de cuidados de saúde, 

nomeadamente resultado das exigências da doença crónica. Considera que, por 

isso, tem havido mudanças nos padrões de afectação de recursos no sector da 

saúde?  

 

9. Para um mesmo episódio de cuidados pode haver participação de diferentes áreas 

dentro da mesma instituição ou de diferentes instituições de prestação de cuidados. 

Neste contexto, em Portugal, a quem cabe hoje a tarefa de coordenação, da gestão 

dos cuidados nas transições entre níveis, áreas e/ou instituições? 
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10. Se a integração de cuidados for vista como uma prioridade em Portugal, na sua 

opinião,  que mecanismos/instrumentos identifica como estratégicos? 

 

11. A ideia-chave de uma organização integrada é também a da existência, para o 

utilizador dos serviços, de uma “porta de entrada única”, que possa funcionar como 

uma estrutura de aconselhamento, de clarificação das necessidades do utente e de 

coordenação entre as várias organizações e profissionais. Existe essa “porta de 

entrada única” no SNS em Portugal?  

 

12.  Na sua opinião, que estruturas favorecem a integração de cuidados e que 

possibilidades existem de articulação entre as partes?  

 

13.  E, relativamente ao modelo de contratualização, qual, na sua opinião, favorece a 

integração de cuidados?  

 

14.  Na sua opinião, como se deve integrar o utente na prestação de cuidados?  

 

15.  O previsível aumento da prestação de cuidados de saúde em ambulatório e a 

necessidade de avaliar a adequação dos modelos actuais de prestação de cuidados 

às exigências da doença crónica, remete-nos para a discussão em torno do papel a 

assumir pelos profissionais de saúde nesta mudança. Defende que deve haver 

mudanças a este nível, nomeadamente na formação dos profissionais e nos seus 

perfis de competências?  

 

16.  Destacaria algum ou alguns profissionais de saúde como fundamentais na 

integração de cuidados, concretamente a assumir também funções de coordenação 

de cuidados?  

 

17.  No modelo integrado de cuidados, em que teoricamente o médico de família 

exerce o papel de prestador de primeira linha na prestação de cuidados médicos e 

as restantes especialidades médicas, em sede hospitalar, constituem uma segunda 
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linha de intervenção, existe espaço para um gestor de caso, que garanta a 

articulação inter-institucional e que seja a pessoa de contacto com o utente e/ou 

respectivas famílias?  

 

18.  Na sua opinião, quem deve ser este gestor de caso e que perfil deve possuir?  

 

19.  E, concorda com a existência de um gestor de caso intra-institucional, 

concretamente dentro do hospital, que garanta a articulação entre especialidades e a 

melhoria da comunicação com os utentes e as famílias?  

 

20.  Quem, na sua opinião, pode assumir este papel e que perfil deve possuir?   

 

21.  Vê alguma possibilidade de colaboração entre os médicos de família e outros 

especialistas, nomeadamente hospitalares, no acompanhamento de casos clínicos 

nos cuidados de saúde primários?  

 

22.  E na formação, em que profissionais defende que é mais urgente investir? E acha 

pertinente apostar em novas áreas, em “novas profissões”?  

 

23.  E, face aos novos padrões da procura, considera que há necessidade de adequar os 

programas de formação em saúde? Se sim, de que forma?  

 

24.  A integração da informação, com destaque para a integração da informação dos 

utentes, parece ser outro factor a determinar a integração de cuidados. Concorda 

com esta afirmação?  

 

25.  Na sua opinião, que barreiras existem à integração da informação dos utentes?  

 

26.  Na sua opinião, todos estes esforços de articulação entre níveis de cuidados devem 

ser desenvolvidos para todos os utentes do SNS ou para grupos específicos de 

utentes? 


