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Agenda de Investigação – Qualidade dos Cuidados e dos Serviços 

1. Introdução 

A implementação das medidas a incluir PNS 2011-2016 beneficiariam do desenvolvimento de 

estudos futuros em diversas áreas, assim como de trabalhos prévios à elaboração final deste plano, 

no sentido de harmonizar as várias medidas e metas a propôr. Identificam-se de seguida os que 

consideramos mais importantes. 

2. Definição das principais metas nacionais na área da 

qualidade 

Por serem metas transversais no PNS, não foram definidas neste estudo. A definição das áreas e a 

objectivação das metas deve ser consensualizada entre os vários grupos participantes na elaboração 

do PNS e devem ser validadas politicamente. Estas metas poderão ser definidas para 2016, mas 

deverão também existir metas intermédias anuais ou com outra periodicidade, renováveis ou 

modificáveis em função dos resultados obtidos e da avaliação das prioridades. 

 

3. Harmonização dos objectivos e estratégias propostas em áreas 

de sobreposição com outros estudos especializados 

Em muitas áreas do estudo qualidade existe uma sobreposição com propostas de outros estudos, 

particularmente os estudos sobre cidadania e saúde, equidade e acesso, tecnologias de informação e 

comunicação, integração e continuidade de cuidados, recursos humanos, cuidados primários, 

cuidados hospitalares, cuidados continuados integrados. Deverá ser implementada uma 

metodologia de consenso para harmonizar os objectivos que se sobreponham nestas áreas. 
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4. Estudo das grandes reformas do sistema 

Ao nível das grandes reformas não existe uma avaliação do seu impacte na qualidade dos cuidados: 

mudanças tão importantes como transformação dos hospitais em E.P.E., a criação de centros 

hospitalares, a reforma das urgências, a implementação das unidades locais de saúde (ULS), a 

criação das unidades de saúde familiares (USF), dos agrupamentos de centros de saúde (ACE), das 

unidades de cuidados continuados integrados (UCCI), entre outras, não têm praticamente sido 

avaliadas ou se tal aconteceu, foi de forma muito insuficiente. É fundamental que esta avaliação seja 

feita de forma rigorosa e independente. O conhecimento gerado nessa avalização será seguramente 

de interesse nacional mas também internacional, atendendo à especificidade de algumas das 

mudanças implementadas, às excelentes condições que o nosso sistema de saúde apresenta para 

estas avaliações e porque algumas incidiram sobre áreas em que existe escassa evidência. Um desses 

exemplos é a implementação das quatro novas ULS, em que, para além de serem uma experiência 

muito interessante de integração completa de cuidados primários e hospitais incluiu também uma 

mudança no financiamento. 

 

5. Avaliar novas formas de financiamento a introduzir no 

sistema 

Avaliar os novos sistemas de pagamento introduzidos nas Unidades Locais de Saúde e avaliar novas 

formas integradas de financiamento para hospitais e centros de saúde.  

 

6. Avaliação das estratégias a implementar que estimulem o 

aumento da produtividade e a qualidade dos cuidados 

Avaliação das estratégias a implementar que estimulem o aumento da produtividade e a qualidade 

dos cuidados, nomeadamente através da associação do sistema remuneratório à produção e 

qualidade, sistemas de incentivos e penalizações dependentes do desempenho, etc; 

 



3 

 

7. Inquérito sobre o grau de informatização dos serviços de 

saúde e dos custos de implementação e manutenção 

Promoção de um inquérito sobre o grau de informatização dos serviços de saúde, o seu 

aproveitamento, condições de interoperabilidade, custos de implementação e manutenção. Esta é 

uma área de enorme investimento do SNS, mas é também uma das áreas de menor aproveitamento 

da capacidade instalada. 

 

8. Avaliação do Impacte da criação do Observatório de 

Segurança do Doente 

A criação do Observatório de Segurança do Doente e o Sistema Nacional de Notificação de 

Incidentes e Eventos Adversos são dois objectivos já assumidos na Estratégia nacional da 

qualidade cujo impacte deve ser avaliado. 

 

9. Avaliação do impacte da implementação de estratégias de 

resposta aos doentes crónicos  

Os futuros programas de resposta integrada aos doentes crónicos devem ser avaliadas através de 

indicadores de resultados tais como admissões no serviço de urgência, nº de dias de internamento, 

redução de custos e outros. 


