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1 – ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO E HISTÓRICO 

Atualmente o Serviço Nacional de Saúde (SNS) depara-se com diversos desafios 

desencadeados, sobretudo, pelas alterações demográficas, mudanças nos padrões de doença, 

inovação tecnológica e mobilidade geográfica.  

 

Considerando as vertentes do acesso e a equidade em saúde, intrínsecas à prestação de 

cuidados no seio do SNS e a necessidade de assegurar cuidados de saúde a todos os cidadãos, 

importa que as diferentes instituições hospitalares garantam a prestação de forma coordenada 

e articulada entre si, e com os restantes níveis de cuidados. Neste âmbito, as redes de 

referenciação hospitalar, atualmente designadas por Redes Nacionais de Especialidades 

Hospitalares e de Referenciação (RNEHR), assumem um papel orientador e regulador das 

relações de complementaridade interinstitucionais, perspetivando-se a implementação de um 

modelo de prestação de cuidados de saúde centrado no cidadão.   

 

Vários são os normativos legais e documentos técnicos que abordam a temática das redes 

hospitalares e a sua importância estratégica como garante da sustentabilidade e eficiência do 

SNS. A Lei n.º 64-A/2011, de 30 de dezembro, que aprova as Grandes Opções do Plano para 

2012-2015, bem como o Programa do XIX Governo Constitucional, preconizam a melhoria da 

qualidade e acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, mediante a reorganização da rede 

hospitalar através de uma visão integrada e mais racional do sistema de prestação de 

cuidados.        

 

Na sequência do Memorando de Entendimento celebrado com a União Europeia (UE), o Banco 

Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, foi criado o Grupo Técnico para a 

Reforma Hospitalar (GTRH) - Despacho do Ministro da Saúde n.º 10.601/2011, de 16 de 

agosto, publicado no Diário da República, II Série, n.º162, de 24 de agosto - cujo relatório final 

intitulado “Os Cidadãos no Centro do Sistema, Os Profissionais no Centro da Mudança” definiu 

oito Iniciativas Estratégicas, corporizadas, cada uma, por um conjunto de medidas, cuja 

implementação e monitorização, promoverão o cumprimento de um programa de mudança, 
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com a extensão, profundidade e densidade exigidas numa verdadeira reforma estrutural do 

sector hospitalar português.  

 

No seu relatório, o GTRH defende que na reorganização da rede hospitalar devem ser 

considerados diversos fatores, nomeadamente: (i) critérios de qualidade clínica; (ii) 

proximidade geográfica; (iii) nível de especialização; (iv) capacidade instalada; (v) mobilidade 

dos recursos; (vi) procura potencial; (vii) acessibilidades; (viii) redes de referenciação por 

especialidade; (ix) equipamento pesado de meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica disponível; (x) benchmarking internacional e (xi) realidade sócio-demográfica de 

cada região.  

 

O GTRH elenca, ainda, um conjunto de fragilidades inerentes às RNEHR existentes, 

designadamente: (i) desatualização da maioria das redes (a maioria foi elaborada até 2006 e 

nunca ajustada); (ii) inexistência de um modelo único e homogéneo do documento; (iii) 

inexistência de aprovação ministerial para algumas das RNEHR publicadas; (iv) ausência de 

integração entre RNEHR de diferentes especialidades que se interpenetram; (v) inexistência de 

inclusão dos setores convencionados e privados (nos casos em que se possa aplicar), 

contemplando apenas o universo do SNS; (vi) falta de integração do conceito de Centros de 

Referência e (vii) indefinição quanto ao prazo de vigência das RNEHR. 

 

No primeiro Eixo Estratégico “Uma Rede Hospitalar mais Coerente”, o GTRH propõe a 

elaboração da Rede de Referenciação Hospitalar de forma estruturada e consistente e dotada 

de elevados níveis de eficiência e qualidade dos cuidados prestados. Para o efeito, e com o 

desígnio de redesenhar a rede hospitalar naqueles pressupostos, é proposta a revisão das 

RNEHR atuais, bem como a elaboração das redes ainda inexistentes, promovendo-se uma 

referenciação estruturada e consistente entre os cuidados de saúde primários e os cuidados 

hospitalares (considerando toda a rede de prestação, desde os cuidados de primeira linha aos 

mais diferenciados), assegurando uma melhor rentabilização da capacidade instalada aos 

níveis físico, humano e tecnológico. 

 

De igual forma, o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 apresenta um conjunto de orientações, 

nos eixos estratégicos “Equidade e Acesso aos Cuidados de Saúde” e “Qualidade em Saúde”, 

propondo o reforço da articulação dos serviços de saúde mediante a reorganização dos 
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cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados integrados, cuidados pré-

hospitalares, serviços de urgência, entre outros, consolidando uma rede de prestação de 

cuidados integrada e eficiente. Pretende-se, deste modo, uma rede hospitalar coerente, 

racional e eficiente, consubstanciada num sistema integrado de prestação de cuidados.  

Por outro lado, a Portaria n.º 82/2014, de 10 de abril, veio estabelecer os critérios que 

permitem categorizar os serviços e estabelecimentos do SNS, de acordo com a natureza das 

suas responsabilidades e quadro de valências exercidas, bem como o seu posicionamento na 

rede hospitalar, procedendo à sua classificação. Trata-se de um normativo legal que define, 

predominantemente, orientações estratégicas para a construção de uma rede hospitalar 

coerente, assegurando a resposta e satisfazendo as necessidades da população.  

 

Acresce que a carteira de valências de cada instituição hospitalar é operacionalizada através do 

contrato-programa, de acordo com o respetivo plano estratégico. Perante um quadro de 

reorganização das instituições de saúde hospitalares (no que se refere à disponibilização e 

coordenação da carteira de valências, aos modelos organizativos e de integração de cuidados), 

a redefinição do que devem ser os cuidados hospitalares e como se devem integrar com os 

diferentes níveis de cuidados com a garantia de uma melhor articulação e referenciação 

vertical, permite intervir complementarmente no reajuste da capacidade hospitalar.  

 

Desta forma, as RNEHR desempenham um papel fulcral enquanto sistemas integrados, 

coordenados e hierarquizados que promovem a satisfação das necessidades em saúde aos 

mais variados níveis, nomeadamente: (i) diagnóstico e terapêutica; (ii) formação; (iii) 

investigação e (iv) colaboração interdisciplinar, contribuindo para a garantia de qualidade dos 

cuidados prestados pelas diferentes especialidades e sub-especialidades hospitalares.  

 

Assim, as RNEHR permitem a: (i) articulação em rede, variável em função das características 

dos recursos disponíveis, dos determinantes e condicionantes regionais e nacionais e o tipo de 

especialidade em questão; (ii) exploração de complementaridades de modo a aproveitar 

sinergias, concentrando experiências e permitindo o desenvolvimento do conhecimento e a 

especialização dos técnicos com a consequente melhoria da qualidade dos cuidados e (iii) 

concentração de recursos permitindo a maximização da sua rentabilidade. 
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Nesta conformidade, a Portaria n.º 123-A/2014, de 19 de junho, estabeleceu os critérios de 

criação e revisão das RNEHR, bem como as áreas que estas devem abranger. De acordo com o 

número 2 do artigo 2.º daquele diploma, foram determinados os princípios aos quais as RNEHR 

devem obedecer, nomeadamente: “a)permitir o desenvolvimento harmónico e 

descentralizado dos serviços hospitalares envolvidos; b) eliminar duplicações e subutilização 

de meios humanos e técnicos, permitindo o combate ao desperdício; c) permitir a 

programação do trânsito dos utentes, garantindo a orientação correta para o centro 

indicado;d) contribuir para a melhoria global da qualidade e eficácia clínica pela concentração 

e desenvolvimento de experiência e competências; e) contribuir para a diminuição dos tempos 

de espera, evitando a concentração indevida de doentes em localizações menos adequadas; 

f)definir um quadro de responsabilização dos hospitais face à resposta esperada e 

contratualizada; g)permitir a programação estratégica de investimentos, a nível nacional, 

regional e local e h) integrar os Centros de Referência.” 

 

No sentido de dar cumprimento ao disposto na portaria supramencionada, o Despacho n.º 

10.871/2014, de 18 de agosto, veio determinar os responsáveis pela elaboração e/ou revisão 

das RNEHR. Com efeito, o processo inicia-se com a elaboração das seguintes RNEHR: Oncologia 

Médica, Radioterapia e Hematologia Clínica; Cardiologia; Pneumologia; Infeção pelo VIH e 

SIDA; Saúde Mental e Psiquiatria; e Saúde Materna e Infantil, incluindo Cirurgia Pediátrica.  

 

O Despacho n.º 404/2012, de 3 de janeiro, do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da 

Saúde, determina os programas de saúde prioritários a desenvolver pela Direção-Geral da 

Saúde (DGS), nos quais se enquadra o Programa Nacional para as Doenças Respiratórias 

(PNDR). O PNDR intenta a redução da carga das doenças respiratórias a nível nacional. Para tal, 

pretende a execução de diversas medidas, nomeadamente a melhoria do acesso dos doentes 

respiratórios aos cuidados de saúde perante a elaboração e implementação de uma rede de 

referenciação para as doenças respiratórias. De facto, e no âmbito da especialidade da 

Pneumologia, foi elaborada, em 2008, a Rede de Referenciação Hospitalar de Pneumologia, 

sob responsabilidade da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS), tendo 

merecido aprovação por despacho ministerial a 27 de abril de 2011. A referida rede encontra-

se atualmente em vigor, conforme mencionado no número 2 do artigo 5.º da Portaria n.º 123-

A/2014, de 19 de junho, constituindo o presente documento a sua revisão. 
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2 – ENQUADRAMENTO DA REDE 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

A história da Pneumologia em Portugal, à semelhança do que se tem passado no resto do 

mundo, encontra-se intrinsecamente relacionada com a luta Antituberculosa. Esta teve o seu 

início organizado a partir de 1880 com o relatório de Sousa Martins e a criação em 1886 da 

primeira Enfermaria para Tuberculose no Hospital da Misericórdia do Porto. Até essa altura, há 

apenas a referir a criação em 1859, de um estabelecimento destinado à luta anti-tuberculosa 

na ilha da Madeira pela esposa de D. Pedro IV, ex-imperatriz do Brasil, Amélia de 

Leuchtenberg, em memória da sua filha aí falecida com tuberculose, aos 22 anos. Em 1899, a 

Rainha D. Amélia cria a Assistência Nacional aos Tuberculosos, cujos estatutos são 

promulgados em 1900, sendo nesse mesmo ano aberto o primeiro estabelecimento sanatorial 

(no Outão), seguindo-se-lhe a instalação dos primeiros dispensários e as primeiras enfermarias 

para isolamento dos tuberculosos nos Hospitais Civis de Lisboa. Em 1910 havia 5 sanatórios e 5 

dispensários. Mais de um século passado assiste-se a uma profunda alteração do panorama 

epidemiológico das doenças respiratórias, caracterizada por um decréscimo significativo da 

tuberculose e por um aumento crescente das doenças respiratórias não transmissíveis e 

também do cancro do pulmão.  

 

As primeiras inscrições de Pneumologistas (outrora designados pneumotisiologistas) na Ordem 

dos Médicos remontam a 1940, havendo registos de exames da especialidade a partir de 1953, 

na sequência da criação em 1950 de um internato obrigatório de 3 anos para admissão de 

especialistas nos Sanatórios. O Estatuto da Ordem dos Médicos de 1956 (Decreto-Lei nº 

40.651, do Diário do Governo de 21 Junho 1956) reconhecia explicitamente a existência da 

Especialidade, sendo em 1960 criado o Internato da Especialidade de Pneumotisiologia nos 

Hospitais dependentes da Direção-Geral dos Hospitais. Presentemente existe a 

valência/Serviço de Pneumologia em 42 instituições hospitalares do continente (Grupos I, II, III 

ou IV-a), havendo idoneidade formativa total ou parcial em 19.  

 

A Pneumologia Pediátrica é uma especialidade multidisciplinar dentro da especialidade de 

Pediatria, envolvendo médicos, enfermeiros, fisiologistas respiratórios ou 



RNEHR PNEUMOLOGIA  

10 

 

cardiopneumologistas e fisioterapeutas. A Pneumologia Pediátrica surgiu como sub-

especialidade em alguns países europeus na década de 1970, quando da formação da 

Sociedade Europeia de Pneumologia Pediátrica (SEPP). A SEPP e a assembleia pediátrica da 

Sociedade Respiratória Europeia (ERS) co-existiram até ao início de 1990, altura em que a SEPP 

foi incorporada na assembleia pediátrica da ERS em 1993. 

 

À semelhança de outros Países Europeus, a Pneumologia Pediátrica não é ainda em Portugal 

reconhecida como sub-especialidade pediátrica, embora exista uma longa prática desta área 

de diferenciação técnico-científica consolidada, sobretudo ligada a centros hospitalares com 

distribuição geográfica nacional.  

 

Historicamente a primeira Unidade de Pneumologia Pediátrica em Portugal foi fundada no 

Serviço de Pediatria do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em 1976. Paralelamente noutras 

instituições veio a ocorrer um processo semelhante. Referimo-nos à Unidade de 

Pneumoalergologia no Hospital de São João (1978), à Pneumologia Pediátrica no Hospital 

Pediátrico de Coimbra (1980), à Unidade de Pneumologia no Hospital D. Estefânia (1981), e 

também à Unidade de Pneumologia do Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. – CHP – (2009). 

Presentemente existem dois ciclos de estudos especiais em Pneumologia Pediátrica, 

respetivamente no Norte (Centro Hospitalar São João, E.P.E. – CHSJ) e no Sul (Centro 

Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. – CHLN). 

 

Em 1990 foi constituída a Secção de Pneumologia no âmbito da Sociedade Portuguesa de 

Pediatria, cujos estatutos foram revistos em 2013, constituindo agora a Sociedade de 

Pneumologia Pediátrica da Sociedade Portuguesa de Pediatria.  

 

 

ÂMBITO DA ESPECIALIDADE 

 

A Pneumologia é atualmente uma especialidade diferenciada, sustentada em tecnologia 

inovadora e direcionada para uma larga variedade de mais de 40 doenças respiratórias, agudas 

e crónicas (de adultos e crianças) com impacto relevante. A doença respiratória crónica e as 

neoplasias torácicas representam um peso relativo significativo para o sistema de saúde e para 

a sociedade, consubstanciado por entidades clínicas muito prevalentes, como a asma, a 
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doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), o cancro do pulmão e a síndrome de apneia do 

sono e também por outras patologias mais raras, como a doença intersticial pulmonar, a 

hipertensão pulmonar e as doenças órfãs. Assim a carga imposta ao sistema de saúde 

decorrerá ou de patologias com elevada prevalência, ou de patologias com elevada 

complexidade, exigindo cuidados por vezes muito diferenciados. As principais entidades 

clínicas envolvidas são: 

i. A dependência tabágica; 

ii. As doenças das vias aéreas: asma brônquica, DPOC, as bronquiolites e as 

bronquiectasias; 

iii. As neoplasias torácicas (cancro do pulmão, mesotelioma, timoma, etc.); 

iv. As perturbações respiratórias relacionadas com o sono; 

v. A patologia difusa do interstício; 

vi. A patologia da pleura; 

vii. As doenças Infecciosas envolvendo o pulmão e a pleura nomeadamente a tuberculose, 

as pneumonias, a bronquiolite e a gripe; 

viii. As doenças vasculares pulmonares; 

ix. As doenças do imunocomprometido, como a SIDA, com envolvimento 

pleuropulmonar; 

x. As manifestações pulmonares das doenças sistémicas; 

xi. As doenças restritivas com compromisso ventilatório (doenças neuromusculares e da 

parede torácica) e as síndromes de hipoventilação central; 

xii. Os traumatismos torácicos; 

xiii. As doenças genéticas, como a fibrose quística e a deficiência de alfa-1-antitripsina e 

outras doenças raras, como a doença ciliar primária; 

xiv. As doenças pulmonares da infância, como a displasia broncopulmonar. 

 

O pneumologista moderno, face às modificações epidemiológicas e à evolução científica, tem 

vindo a adaptar-se a novas pressões e responsabilidades, assumindo um perfil muito distinto 

do passado. Há duas décadas atrás, o pneumologista exercia a sua atividade de modo 

autosuficiente dependendo basicamente da sua experiência e competência. Diagnosticava e 

tratava doentes com tuberculose, pneumonia, cancro do pulmão, doenças das vias aéreas, 

bronquiectasias, embolia pulmonar e doença do interstício sem a necessidade de referenciar 

doentes para outros médicos ou unidades especializadas.  
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Nos últimos tempos, ocorreram mudanças epidemiológicas importantes surgindo novos 

desafios clínicos como as perturbações respiratórias do sono, as infeções no hospedeiro 

imunocomprometido, a tuberculose multiresistente, a fibrose quística do adulto, a hipertensão 

pulmonar e o desenvolvimento e a implementação de técnicas broncoscópicas complexas e da 

ventilação não invasiva (VNI). Por todas estas razões, é hoje consensualmente aceite que não é 

expectável que um único pneumologista reúna todas as competências necessárias para cada 

uma destas áreas. Como consequência, tem havido um incremento no número e nas 

necessidades de pneumologistas. Assim os pneumologistas modernos têm áreas de interesse 

especial e a subespecialização é uma realidade que aumenta as necessidades em recursos dos 

serviços de pneumologia. 

 

Por outro lado, o conceito de equipa multidisciplinar é uma realidade emergente que 

inicialmente se limitava ao tratamento do cancro do pulmão, mas que agora se estende a 

outras patologias, como as perturbações respiratórias do sono, a patologia do interstício e a 

reabilitação respiratória. 

 

Apesar dos médicos ainda predominarem nas equipas multidisciplinares, há também um 

conjunto de outros profissionais de saúde cada vez mais envolvidos, como enfermeiros, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, técnicos de cardiopneumologia, psicólogos, 

assistentes sociais, entre outros. 

 

Um ramo da medicina que tem tido enormes avanços é o da medicina intensiva, 

particularmente decorrente de desenvolvimentos tecnológicos (como os ventiladores e a 

oxigenação extracorporal para o tratamento da falência pulmonar aguda), de novos fármacos 

e de novos e avançados sistemas de monitorização. Historicamente as unidades de cuidados 

intensivos eram chefiadas por anestesiologistas, contudo, a medicina intensiva respiratória 

tem vindo progressivamente a ser chefiada por pneumologistas. À medida que tem 

aumentado a pressão sobre as unidades de cuidados intensivos convencionais e também com 

o aumento do número de doentes que sobrevivem a uma ventilação prolongada, têm vindo a 

desenvolver-se as unidades de cuidados intermédios respiratórios e as unidades de desmame 

ventilatório, onde a VNI é uma abordagem terapêutica eminentemente do pneumologista. 

Nalgumas instituições hospitalares existem pneumologistas com competência em medicina 

intensiva, exercendo a sua atividade clínica nessa área.  
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INTERRELAÇÃO COM OUTRAS ESPECIALIDADES 

 

A especialidade de Pneumologia interrelaciona-se com outras áreas como a Imagiologia, a 

Medicina Interna, a Pediatria, a Cardiologia, a Infecciologia, a Otorrinolaringologia (ORL), a 

Imunoalergologia, a Oncologia, a Radioterapia e a Cirurgia Torácica. 

 

De entre estas, a Imagiologia e a Cirurgia Torácica têm sido basilares no desenvolvimento da 

Pneumologia moderna, por razões distintas. A primeira porque o seu desenvolvimento 

mediante os novos métodos de imagem, modificou radicalmente a abordagem diagnóstica e 

terapêutica de um grande número de patologias respiratórias e a segunda porque tem vindo a 

ocupar um papel progressivamente crescente e determinante na terapêutica e no prognóstico 

do cancro do pulmão. 

 

A Cirurgia Torácica existe como especialidade cirúrgica específica há mais de um século. 

Inicialmente o seu foco principal era a cirurgia da tuberculose e das bronquiectasias, contudo a 

partir da década de 40 a sua área de abrangência alargou-se para o cancro do pulmão. A partir 

de 1960 a Cirurgia Cardíaca emergiu como uma sub-especialidade com enfoque inicial na 

cirurgia valvular seguida da cirurgia coronária e das cardiopatias congénitas, protagonizando a 

liderança da cirurgia cardiotorácica no final do século passado. Fruto do aumento crescente do 

cancro do pulmão, a Cirurgia Torácica (não cardíaca), na maior parte dos países europeus, tem 

vindo a sofrer uma individualização relativamente à Cirurgia Cardíaca, afirmando-se como uma 

especialidade distinta e independente. Em Portugal, em 2010 e decorrente da Portaria nº 

825/2010, as áreas profissionais de especialização em Cirurgia Cardíaca e Torácica tornaram-se 

independentes, com programas de formação distintos, acompanhando assim as tendências 

vigentes na Europa.  

 

As técnicas e procedimentos torácicos têm evoluído no sentido da menor invasibilidade e do 

recurso à cirurgia vídeo-assistida. A lobectomia e, em muito menor quantidade, a 

pneumectomia continuam a ser as cirurgias de eleição para o cancro do pulmão. Em 

simultâneo, o número de lobectomias sleeve ou double sleeve também têm aumentado, 

permitindo a resseção cirúrgica a um conjunto de doentes que, em alternativa, não tolerariam 

a pneumectomia, ampliando assim as oportunidades de tratamento cirúrgico das neoplasias 

torácicas em estádios mais avançados. A resseção de metástases pulmonares de outros 



RNEHR PNEUMOLOGIA  

14 

 

tumores sólidos tem também vindo a afirmar-se como uma opção terapêutica com impacto 

prognóstico. 

 

A doença respiratória na criança, consequência de uma maior sobrevivência de crianças com 

doenças pulmonares graves, particularmente com altas de cuidados intensivos pediátricos ou 

neonatais, ou doenças pulmonares crónicas complexas tem vindo a revestir-se de importância 

crescente. Os avanços tecnológicos na miniaturização ou adaptação das tecnologias 

diagnósticas e terapêuticas das doenças do adulto à criança permitiram a consolidação desta 

área de diferenciação da Pediatria. É assim exigível que uma unidade diferenciada de 

Pneumologia Pediátrica inclua no mínimo pediatras com treino em Pneumologia Pediátrica e 

em Sono, enfermeiras especialistas em cuidados respiratórios, fisioterapeutas, técnicos de 

cardiopneumologia com treino em função respiratória e estudos poligráficos do sono. Devem 

igualmente relacionar-se interdisciplinarmente com outros serviços como a Radiologia, a 

Cirurgia Pediátrica, a Medicina Intensiva Pediátrica, a ORL, a Anestesiologia, com experiência 

pediátrica, a Neurologia, a Cardiologia, a Imunologia e outras especialidades complementares 

e ainda com a continuidade de cuidados, quer paliativos e domiciliários ao doente crónico, 

quer na transição para os Serviços Especializados de Adultos. 

 

 

CONCEITO DE REDE DE REFERENCIAÇÃO 

 

Uma RNEHR consubstancia-se num sistema através do qual se pretende regular as relações de 

complementaridade e de apoio técnico entre as instituições hospitalares, de modo a garantir o 

acesso dos doentes às unidades prestadoras de cuidados de saúde.  

 

No desenho e implementação de uma RNEHR deve-se: (i) considerar as reais necessidades da 

população; (ii) aproveitar a capacidade instalada; (iii) haver uma adaptação às especificidades 

e condicionalismos loco-regionais; (iv) integrar uma visão de rede nacional e (v) envolver os 

serviços de internamento e de ambulatório.  

 

Como princípio orientador, as RNEHR devem, assim, ser construídas numa lógica centrada nas 

necessidades da população e com base em critérios de distribuição e rácios, previamente 

definidos, de instalações, equipamentos e recursos humanos.  



RNEHR PNEUMOLOGIA 

   

15 

 

3 – EPIDEMIOLOGIA 

Devido ao aumento da esperança média de vida e aos efeitos do tabagismo a nível 

respiratório, Portugal tem vindo a confrontar-se nos últimos anos, com um incremento de 

doenças respiratórias crónicas, que impõem uma elevada carga no sistema de saúde e na 

sociedade, quer no que diz respeito a mortalidade, quer no que se refere à morbilidade. O 

número de crianças nascidas prematuramente (antes das 36 semanas de gestação), e que 

sobrevivem, tem vindo e continuará a aumentar. A consequência será o aumento de crianças 

com doença crónica pulmonar decorrente da prematuridade (displasia 

broncopulmonar/doença pulmonar crónica associada à prematuridade). 

 

A mortalidade global por doenças respiratórias tem vindo a aumentar de forma consistente 

nos últimos 20 anos, constituindo a terceira principal causa de morte a seguir às doenças do 

aparelho circulatório e aos tumores malignos. É notório o aumento da mortalidade respiratória 

a partir da década de noventa, contrastando com a tendência inversa observada nas doenças 

do aparelho circulatório. 

 

Em Portugal, em 2013, morreram 17.339 pessoas por doença respiratória, sendo o cancro do 

pulmão responsável por 3.446 desses óbitos. A mortalidade respiratória global foi, portanto, 

superior à cerebrovascular (13.020) e à decorrente de doença cardíaca isquémica (6.605). A 

mortalidade inerente às doenças respiratórias afeta sobretudo as idades avançadas da vida, 

não correspondendo a mortalidade prematura (abaixo dos 70 anos), à exceção do cancro do 

pulmão. As doenças respiratórias constituem também a primeira causa de letalidade intra-

hospitalar a nível nacional, sendo particularmente relevante a mortalidade por pneumonias. 

Uma análise regional da taxa de mortalidade padronizada por doenças respiratórias demonstra 

que, em 2012, as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores apresentaram os valores mais 

elevados e a região de Lisboa, os valores mais baixos. 

 

Na criança, dados de 2011 demonstram que não há registo de mortalidade significativa por 

doença respiratória abaixo dos 15 anos de idade, exceto marginal (0,4/100.000 habitantes) no 

grupo dos 5-14 anos. Não há registo de mortalidade por pneumonia abaixo dos 15 anos, e é 

residual até aos 25 anos, o mesmo se verificando para a tuberculose. Em 2011, o número de 
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óbitos por fibrose quística foi de 8, entre os 15 e os 39 anos, contribuindo de modo residual 

para a mortalidade global das doenças respiratórias. 

 

Em Portugal, em 2013 os internamentos por doença respiratória corresponderam a 11% da 

totalidade dos doentes internados, sendo a terceira mais importante causa de custos diretos 

relacionados com os internamentos hospitalares, a seguir aos custos dos internamentos por 

doenças cardiovasculares e do sistema nervoso.  

 

 

CANCRO DO PULMÃO  

 

A evolução das taxas de incidência das neoplasias mais frequentes mostra um aumento 

progressivo e gradual dos tumores do pulmão, de acordo com o esperado. É particularmente 

preocupante o aumento significativo da incidência de cancro do pulmão. Segundo o Registo 

Oncológico Nacional de 2009 e o Registo Oncológico Regional Sul de 2014 a taxa de incidência 

bruta foi de 33,6/100.000 habitantes, sendo de 54,2 no homem e de 14,6 na mulher, 

apontando, portanto, para 3.360 novos casos por ano.  

 

O cancro do pulmão é também a neoplasia que maior número de óbitos ocasiona, sendo a 

maior responsável pela mortalidade prematura. De acordo com o Instituto Nacional de 

Estatística (INE) em 2014, o cancro do pulmão foi a segunda causa responsável por anos de 

vida perdidos, com 19.548 anos potenciais de vida perdidos, claramente superior a outras 

neoplasias como a do cólon (com 11.478 anos potenciais de vida perdidos) ou a do estômago 

(com 10.093 anos potenciais de vida perdidos).  

 

A Pneumologia desempenha um papel basilar no diagnóstico precoce e tratamento do cancro 

do pulmão. Presentemente em Portugal, para além do diagnóstico, a Pneumologia 

responsabiliza-se diretamente pelo tratamento de mais de 90% desta patologia, bem como 

pelas complicações de índole respiratória características desta neoplasia. A sua ação 

desenvolve-se em articulação multidisciplinar com outras áreas como a Cirurgia Torácica, 

Radio-Oncologia, Oncologia Médica, Patologia Clínica e Imagiologia, entre outras. 

 



RNEHR PNEUMOLOGIA 

   

17 

 

Também de acordo com o Programa Nacional para as Doenças Oncológicas o número de 

internamentos por cancro pulmão aumentou de 5.062 em 2009, para 5.479 em 2013. 

 

No que se refere às neoplasias torácicas, estamos também confrontados com um número 

ainda crescente de mesoteliomas da pleura, devido à exposição intensa ao amianto até ao fim 

da década de 1980. Face ao elevado período de latência (30 anos), entre a exposição e o 

aparecimento da doença, é expectável que o número de casos aumente entre 2015 a 2020, 

sendo que atualmente ocorrem entre 40 a 50 novos casos por ano. 

 

 

ASMA BRÔNQUICA 

 

Em Portugal, as estimativas de prevalência da asma têm variado entre 3% e 15% nos últimos 

25 anos. O Inquérito Nacional de Saúde (INS) estimou a prevalência de asma a partir do 

diagnóstico auto-reportado. As estimativas de prevalência nacional de asma baseadas no INS 

mantiveram-se estáveis entre 1999 (5,7%) e 2005 (5,5%). No INS de 2005, as taxas de 

prevalência regionais situaram-se entre 4,7% (Madeira) e 5,3% (Lisboa e Vale do Tejo). 

 

A mortalidade por asma brônquica é baixa e em termos comparativos no contexto da UE é 

sobreponível à média dos países da UE ou seja de 1,1/100.000 habitantes. No que se refere a 

internamentos hospitalares o seu número encontra-se estável nos últimos 7 anos, 

contrariando o que seria previsível face à evolução da terapêutica farmacológica da asma e à 

sua capacidade de produzir um controlo efetivo da doença. Os referidos internamentos 

ocorrem maioritariamente nas faixas etárias pediátricas (cerca de 50% no global), variando de 

acordo com o ano e região entre 51 e 83% para o género masculino e entre os 9 e os 43% para 

o género feminino. Também existe evidência de sub-diagnóstico desta entidade clínica a nível 

dos cuidados de saúde primários e uma taxa de reinternamentos considerável, apontando 

para uma deficiente integração de cuidados (cuidados de saúde primários e secundários), 

eventualmente responsáveis por internamentos potencialmente evitáveis. 
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DPOC 

 

Em Portugal a prevalência estimada da DPOC em pessoas com 40 ou mais anos é de 14,2%, 

estimando-se que existam cerca de 800.000 doentes com DPOC, encontrando-se a grande 

maioria sub diagnosticadas (86,8%). Para este sub-diagnóstico contribui a baixa acessibilidade 

à espirometria nos cuidados de saúde primários. 

 

A análise comparativa da taxa padronizada de mortalidade por DPOC em Portugal e na UE, 

demonstra que Portugal em 2012 (19,8/100.000) apresentava valores inferiores à média da UE 

(27,4/100.000). No que se refere à taxa padronizada de internamentos por DPOC, Portugal é 

mesmo o país da UE com o mais baixo valor para este indicador epidemiológico, podendo 

contudo, este facto refletir o sub-diagnóstico desta entidade clínica. Verifica-se também uma 

elevada taxa de segundos episódios de internamento hospitalar que poderá refletir uma 

deficiente integração entre cuidados de saúde primários e hospitalares, bem como a 

dificuldade na integração em Programas de Reabilitação Respiratória. O número de 

internamentos em idade pediátrica (inferior a 18 anos) é residual, uma vez que esta entidade é 

menos frequente por um lado e também menos identificada/reconhecida neste grupo etário. 

 

 

PNEUMONIAS 

 

Portugal apresenta uma das mais elevadas taxas padronizadas de mortalidade por pneumonia 

(49,9/100.000 habitantes, em 2012) sendo mesmo a mais elevada a seguir à do Reino Unido. 

Uma análise mais detalhada, indica que a mortalidade tem a particularidade de afetar as faixas 

etárias mais elevadas, a partir dos 65 anos. Efetivamente no intervalo entre 2009 e 2012 

observou-se, genericamente, um aumento da mortalidade na população com 65 ou mais anos 

e um decréscimo da mortalidade abaixo dos 65 anos. Os internamentos hospitalares 

evidenciaram um incremento ao longo dos anos, apenas contrariado em 2013, onde se 

registou um decréscimo de cerca de 2.000 episódios. Os internamentos e a mortalidade no 

adulto têm caráter sazonal e relacionam-se com a virulência do vírus da gripe, assim como com 

as alterações climatéricas (frio e calor). 
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Em Pediatria a realidade é diferente. No caso da pneumonia de provável etiologia bacteriana 

não se verifica a mesma sazonalidade, observada nos adultos. Globalmente a pneumonia 

aguda da comunidade na criança representa cerca de 10% dos internamentos totais por 

pneumonia. Reconhece-se igualmente aqui a necessidade de um diagnóstico mais preciso, 

sobretudo abaixo dos 2 anos de idade, em que pelas características anatómicas e fisiológicas 

próprias da criança, o diagnóstico poderá ser mais difícil.  

 

Pelo contrário, existe uma enorme sobrecarga de internamentos por bronquiolite neste grupo 

de crianças, com características sazonais. De acordo com fontes da DGS em 2002 registaram-se 

19.734 internamentos por bronquiolite em diagnóstico primário ou secundário, e em 2012, 

16.336, o que possivelmente acompanhou a evolução demográfica.  

 

 

PATOLOGIA DO INTERSTÍCIO 

 

Existem mais de 200 condições clínicas que podem incluir-se na designação de doença do 

interstício pulmonar constituindo um grupo heterogéneo de patologias de causa conhecida e 

desconhecida muitas das quais assumindo-se como doenças órfãs. As mais prevalentes são: a 

sarcoidose, a fibrose pulmonar idiopática, a pneumonite de hipersensibilidade/alveolite 

alérgica extrínseca, a patologia do interstício relacionada com as conectivites e a relacionada 

com fármacos. Estima-se que na Europa, a prevalência da fibrose pulmonar idiopática seja de 

27/100.000 habitantes e que a da sarcoidose seja de 15/100.000 habitantes. Em Portugal, os 

internamentos por fibrose pulmonar apresentam um aumento consistente desde 2009. Por 

sua vez, a análise das taxas de mortalidade por fibrose pulmonar aponta para um aumento na 

taxa de mortalidade padronizada a partir dos 65 anos. 

 

 

TUBERCULOSE 

 

Os indicadores de mortalidade por tuberculose apresentam tendência para a redução desde 

2010, contudo em 2012, há ainda a realçar, valores francamente superiores à taxa nacional, a 

nível das regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo. 
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Em 2013 foram notificados 2.393 casos de tuberculose, dos quais 2.195 eram novos casos, 

correspondendo a uma taxa de notificação de 22,9/100.000 habitantes e a uma taxa de 

incidência de 21,1/100.000 habitantes. Ao longo dos últimos anos tem vindo a assistir-se ao 

desaparecimento das regiões de alta incidência (≥50 casos/100.000 habitantes). Atualmente, 

não existe nenhum distrito com alta incidência de tuberculose. Contudo, os distritos do Porto, 

Lisboa e Setúbal apresentam, ainda, uma incidência intermédia de tuberculose (>20 

casos/100.000 habitantes e <50 casos/100.000 habitantes). Ocorreu resistência à isoniazida 

em 7% dos casos de tuberculose com teste de suscetibilidade conhecido. Em 2013, só foram 

notificados casos de tuberculose multirresistente na região Norte (4 casos) e na região de 

Lisboa e Vale do Tejo (13 casos).  

 

Em 2014 estima-se que Portugal venha a ter uma incidência de 19,1/100.000 habitantes, 

ficando pela primeira vez abaixo dos 20 novos casos de tuberculose por cada cem mil 

habitantes. Os episódios de internamento têm acompanhado a evolução epidemiológica, 

sendo em 2013 de 10 episódios por 100.000 habitantes por ano. 

 

 

PERTURBAÇÕES RESPIRATÓRIAS DO SONO 

 

A prevalência das perturbações respiratórias do sono é elevada, tendo a síndrome de apneia 

do sono uma elevada prevalência afetando 4% da população adulta e 3% das crianças. As 

perturbações respiratórias do sono estão também relacionadas com outras patologias, como 

as síndromes crânio-faciais, as doenças obstrutivas, a insuficiência cardíaca e as doenças 

neuromusculares onde a hipoventilação é relevante. 

 

Num estudo efetuado em 2014, a nível dos cuidados de saúde primários detetou-se, na 

população com 25 ou mais anos, uma prevalência de síndrome de apneia obstrutiva já 

diagnosticada de 0,89 %, sendo superior no sexo masculino 1,47 % e no grupo etário entre os 

65 e os 74 anos (2,35 %), objetivando portanto o sub-diagnóstico desta condição clínica.  

 

Na caracterização da produção hospitalar em Portugal Continental, verifica-se que ocorreu um 

aumento notório do número de utentes internados com o diagnóstico de síndrome de apneia 

do sono, de 2009 para 2013 (5.152 para 18.712, respetivamente). Estes internamentos são 
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maioritariamente ambulatórios e a sua evolução evidencia um importante aumento na 

capacidade diagnóstica desta condição clínica, a nível do Serviço Nacional de Saúde, contudo 

ainda insuficiente, face às necessidades. 

 

HIPERTENSÃO PULMONAR 

 

A doença vascular pulmonar como a embolia pulmonar e a hipertensão pulmonar e os seus 

efeitos no coração direito contribuem decisivamente para o peso global das doenças 

respiratórias. Em Portugal, os internamentos por hipertensão pulmonar têm-se mantido 

constantes e a abordagem destes doentes é eminentemente ambulatória em centros de 

tratamento superiormente definidos (Despacho n.º 3851/2014, de 12 de março). As formas 

com indicação para tratamento específico têm baixa prevalência, cerca de 20 a 30 

casos/1.000.000 habitantes, são progressivas, graves e se não tratadas condicionam uma 

redução da sobrevivência média dos doentes (2,8 anos).  

 

A hipertensão arterial pulmonar grave é uma condição clínica com indicação para transplante 

pulmonar. No que se refere à hipertensão pulmonar secundária a doença tromboembólica 

crónica, a endarterectomia poderá estar indicada, em doentes seleccionados. 

 

 

FIBROSE QUÍSTICA 

 

A fibrose quística é uma doença genética classificada como doença rara e no conjunto dos 27 

países da UE a sua prevalência é de 0,74 por 10.000 indivíduos. Em Portugal o número de 

doentes conhecidos até à data é de cerca de 350, mas com a implementação do rastreio 

neonatal em 2014, calcula-se que 1 em cada 3.500-4.000 recém-nascidos nasçam com fibrose 

quística. O aumento da longevidade das crianças com fibrose quística significa que as crianças 

nascidas agora viverão até à idade adulta aumentando o peso dos doentes com fibrose 

quística em pediatria e a subsequente referenciação ao pneumologista dos serviços de adultos.  

 

O número de internamentos por fibrose quística tem-se mantido estável ao longo dos anos 

(cerca de 150 internamentos/ano). Constata-se contudo uma assimetria regional com maior 

número de internamentos na região de Lisboa e Vale do Tejo, provavelmente relacionada com 
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a maior concentração no centro especializado desta região. Pelas mesmas razões o número de 

óbitos é também superior nesta região. 

 

A transição das crianças com fibrose quística ou com outras doenças pulmonares crónicas, ou 

com doenças com compromisso da ventilação, nomeadamente associada a doença 

neuromuscular, ou com perturbações respiratórias do sono que persistem na idade adulta são 

desafios relevantes, quer para os Serviços de Pediatria com a valência de Pneumologia 

Pediátrica, quer para os Serviços de Pneumologia que os recebem, condicionando 

necessidades acrescidas a ambos, uma vez que algumas destas doenças pertencem ao grupo 

das doenças raras com necessidades especiais.  

 

Acresce às doenças acima descritas, a doença pulmonar crónica associada à prematuridade. 

Embora sejam doenças ou perturbações fisiopatológicas insuficientemente caraterizadas, a 

doença pulmonar crónica em transição para os adultos e as perturbações ventilatórias 

associadas à intolerância ao exercício, de descrição crescente, deverão ser contempladas 

nestes programas pneumológicos. A consubstanciar as projeções referidas, importa assinalar 

que entre 2001 e 2011 se verificou um aumento da percentagem de nados vivos prematuros 

(com menos de 37 semanas de gestação) de 5,6% para 7,4%, respetivamente. Tendência 

idêntica foi observada na percentagem dos nados vivos de baixo peso (peso inferior a 2500 

gramas), que passou de 7,2% para 8,4% (dados do INE; Estatísticas Demográficas 2011). 

 

O processo de transição deve ser conduzido por equipas especializadas de modo a maximizar a 

funcionalidade e o potencial para a vida, através da prestação de cuidados de saúde de 

elevada qualidade que assegurem a continuidade dos cuidados individuais, desde a 

adolescência até a idade adulta. 

 

 

TRANSPLANTE PULMONAR 

 

O desenvolvimento técnico e a cooperação multidisciplinar colocaram a transplantação 

pulmonar como uma opção válida para um grupo selecionado de doentes com doença 

pulmonar muito avançada. As indicações mais comuns são o enfisema, a fibrose quística, a 

fibrose pulmonar idiopática e a hipertensão pulmonar. A transplantação pulmonar está 
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indicada para todos os doentes com doença pulmonar crónica terminal que estejam sob 

terapêutica médica optimizada e para os quais não exista qualquer outra alternativa 

terapêutica, desde que não apresentem contra-indicações. A referenciação dos doentes deve 

ser efetuada quando se prevê uma sobrevivência aos 2 anos inferior a 50% e/ou classe 

funcional III/IV da NYHA. Estima-se que o transplante pulmonar seja necessário em cerca de 2 

a 4 casos/1.000.000 habitantes. Esta taxa tem vindo a aumentar nos últimos anos e depende 

em grande parte do número de órgãos dadores disponíveis efetivos. Em Portugal, o único 

centro de transplantação nacional ultrapassou, em 2014, a realização de 100 transplantes 

pulmonares, caminhando-se para a meta de 20 transplantes/ano, em consonância com as 

estimativas nacionais.  

 

A doença de base dos doentes transplantados apresentou a seguinte distribuição: fibrose 

pulmonar (53%), DPOC (22%), fibrose quística (16%) e as bronquiectasias não fibrose quística 

(9%). A sobrevivência aos 12 meses, presentemente é de 71,3%. Da totalidade dos doentes 

transplantados, 64% encontram-se vivos, com uma sobrevivência média de 55,5 meses, o que 

constitui o maior valor nas séries que atingem os 12 anos.    

 

 

PROJEÇÕES FUTURAS 

 

As projeções futuras dentro da Europa, no que concerne às doenças respiratórias, são de que 

venha a ocorrer um aumento da mortalidade por DPOC, por fibrose pulmonar e por cancro do 

pulmão, com um declínio da mortalidade por infeções respiratórias das vias respiratórias 

inferiores e por tuberculose. 

 

Nas décadas vindouras é previsível portanto, que as doenças respiratórias correspondam a 

uma elevada carga para o nosso país à semelhança das previsões da Europa. Assim a 

prevenção e o tratamento das doenças respiratórias precisam de melhorar de modo a reduzir 

o impacto na longevidade e na qualidade de vida dos indivíduos e também o impacto 

económico na sociedade. A ênfase nas prevenções primária, secundária e terciária do 

tabagismo deverá continuar a ser uma área prioritária de intervenção.  
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O efeito do envelhecimento das populações aumenta a prevalência da doença respiratória e o 

número de admissões hospitalares associadas a uma maior complexidade, devido ao papel das 

comorbilidades. Por outro lado a melhoria dos cuidados neonatais e pediátricos terá como 

consequência a existência de mais crianças com displasia broncopulmonar, doenças 

pulmonares crónicas e/ou complexas, congénitas ou adquiridas e posteriormente adultos com 

doença respiratória. O mesmo se projeta para os doentes com perturbação respiratória do 

sono e síndromes de hipoventilação central ou associados a doenças neumusculares ou da 

parede torácica. 

 

 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

Na Europa, o número médio de pneumologistas de adultos é de 4,4/100.000 habitantes, e a 

razão entre pneumologistas e internos de pneumologia é de 8,3. Também se preconiza que 

exista um pneumologista pediátrico para cada 10 pneumologistas de adultos.  

 

A Organização Mundial de Saúde estima que, em 2030, as principais causas de mortalidade 

respiratória, no mundo ocidental venham a ser a pneumonia, o cancro do pulmão e a DPOC, 

prevendo-se um incremento para o cancro e para a DPOC e um decréscimo para as infeções. 

 

A asma apesar de provocar poucas mortes, mantém-se como uma importante causa de 

incapacidade. Assim as doenças respiratórias constituem-se como uma importante carga para 

as sociedades europeias, nas próximas décadas, razão pela qual a sua prevenção e tratamento 

precisam de melhorar. 

 

O desafio nas próximas décadas será a opção por novos modelos de cuidados, como os 

cuidados integrados, os cuidados multidisciplinares, os “pathways” clínicos, a 

telemonitorização, as teleconsultas e a reabilitação. É também necessário que se consolide a 

transição do modelo de cuidados centrados no hospital, para o modelo centrado no doente 

com envolvimento crescente dos cuidados de saúde primários na área respiratória. 
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4 – CARACTERIZAÇÃO DA REALIDADE NACIONAL E NECESSIDADES PREVISÍVEIS 

CARTEIRA DE VALÊNCIAS POR INSTITUIÇÃO HOSPITALAR 

 

A análise da Tabela 1 permite-nos constatar que existe a valência de Pneumologia na 

globalidade dos hospitais de grupo I e na totalidade dos hospitais dos grupos II e III, em 

conformidade com a Portaria n.º 82/2014, de 10 de abril. Também a valência de Cirurgia 

Torácica ocorre em todos os hospitais do grupo III, à excepção do CHP (onde não existe), 

ocorrendo em contrapartida no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. 

(CHVNGE) e nos Institutos Portugueses de Oncologia (IPO) do Porto e de Coimbra.  

 

Tabela 1. População de atração direta, distribuição dos serviços/unidades de Pneumologia e valências de Cirurgia 
Torácica e Pneumologia Pediátrica das instituições hospitalares do Continente. 

Região / Grupo / Instituição Hospitalar 
População de 
atração direta 

(n.º habitantes) 

Valência de 
Pneumologia 

Idoneidade 
Formativa em 
Pneumologia 

Valência de 
Cirurgia 
Torácica 

Valência de 
Pneumologia 

Pediátrica 

Norte 3.682.370       

Grupo I 2.149.837       

CH Alto Ave, EPE 256.696 ●  
 

 

CH Entre Douro e Vouga, EPE 274.859 ●  
 

 

CH Médio Ave, EPE 244.361 ●  
 

 

CH Póvoa Varzim/Vila do Conde, EPE 142.941 ●  
 

 

CH Tâmega e Sousa, EPE 519.769 ●  
 

 

Hospital Santa Maria Maior, EPE 154.645 ●  
 

 

ULS Alto Minho, EPE 244.836 ●  
 

 

ULS Matosinhos, EPE 175.478 ● *
 

 

ULS Nordeste, EPE 136.252 ●  
 

 

Grupo II 897.751        

CH Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 273.263 ● 
 

 

CH Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 334.081 ●  ●  

Hospital de Braga, PPP 290.407 ● 
 

 

Grupo III 634.782        

CH Porto, EPE 304.396 ●  
 

● 

CH São João, EPE 330.386 ●  ● ● 

Grupo IV-a 0        

IPO Porto, EPE 0 ●  ●  

Centro 1.801.022        

Grupo I 1.043.308        

CH Baixo Vouga, EPE 285.846 ●  
 

 

CH Cova da Beira, EPE 87.869 ● * 
 

 

CH Leiria, EPE 317.436 **  
 

 

Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE 88.296 ●  
 

 

ULS Castelo Branco, EPE 108.395 ●  
 

 

ULS Guarda, EPE 155.466 ●  
 

 

Grupo II 267.633        

CH Tondela-Viseu, EPE 267.633 ●  
 

 

Grupo III 368.938        
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Região / Grupo / Instituição Hospitalar 
População de 
atração direta 

(n.º habitantes) 

Valência de 
Pneumologia 

Idoneidade 
Formativa em 
Pneumologia 

Valência de 
Cirurgia 
Torácica 

Valência de 
Pneumologia 

Pediátrica 

CH Universitário de Coimbra, EPE 368.938 ●  ● ● 

Grupo IV-a 0        

IPO Coimbra, EPE 0 ●  ●  

Não incluídos na Portaria n.º 82/2014 121.143        

Hospital Arcebispo João Crisóstomo 36.595 
 

 
 

 

Hospital Dr. Francisco Zagalo 55.398 
 

 
 

 

Hospital José Luciano de Castro 29.150 
 

 
 

 

Lisboa e Vale do Tejo 3.603.374        

Grupo I 2.405.711        

CH Barreiro/Montijo, EPE 213.584 ● * 
 

 

CH Médio Tejo, EPE 227.999 ●  
 

 

CH Oeste 292.546 ● * 
 

 

CH Setúbal, EPE 184.016 ● * 
 

 

Hospital de Cascais, PPP 206.479 ●  
 

 

Hospital de Loures, PPP 287.119 ●  
 

 

Hospital de Vila Franca de Xira, PPP 244.377 ●  
 

 

Hospital Distrital de Santarém, EPE 196.620 ●  
 

 

Hospital Fernando da Fonseca, EPE 552.971 ●  
 

 

Grupo II 615.264 
 

     

CH Lisboa Ocidental, EPE 233.465 ●  
 

 

Hospital Garcia de Orta, EPE 381.799 ●  
 

 

Grupo III 582.399 
 

     

CH Lisboa Central, EPE 428.191 ●  ● ● 

CH Lisboa Norte, EPE 154.208 ●  ● ● 

Grupo IV-a 0        

IPO Lisboa, EPE 0 ●  
 

 

Alentejo 509.849       

Grupo I 343.123       

ULS Baixo Alentejo, EPE 126.692 ●  
 

 

ULS Litoral Alentejano, EPE 97.925 ●  
 

 

ULS Norte Alentejano, EPE 118.506 ●  
 

 

Grupo II 166.726       

Hospital Espirito Santo de Évora, EPE 166.726 ●  
 

 

Algarve 451.006        

Grupo II 451.006        

CH Algarve, EPE 451.006 ●  
 

 

Total Geral 10.047.621        

 

Fonte: ACSS – DRS – População Censos 2011 - Resultados definitivos.   

Legenda:          

 ●     Existência da valência na instituição hospitalar 

Hospitais com Serviços de Pneumologia com idoneidade formativa – 2015 (Fonte: Ordem dos Médicos)

 *     Idoneidade Parcial.  

De acordo com a Portaria n.º 251/2011, as idoneidades formativas são propostas pelos colégios da especialidade da Ordem 
dos Médicos e submetidas à ACSS, e aprovadas pelo Ministério da Saúde. As idoneidades formativas em pneumologia 
correspondem a Serviços aos quais podem ser vinculados internos em todas as valências do programa de formação ou pelo 
menos 50% delas (idoneidade parcial), desde que haja acordo para as restantes valências com outros centros idóneos.    

 **  Quadro com vaga em aberto.         
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RECURSOS HUMANOS 

 

Tabela 2. Evolução do número de médicos especialistas e internos de Pneumologia, Cirurgia Cardiotorácica e 
Pediatria Médica (2009-2013). 

Especialidade Médica 
2009 2010 2011 2012 2013 

Médicos Internos Médicos Internos Médicos Internos Médicos Internos Médicos Internos 

Pneumologia                     352 82 352 78 377 91 376 97 372 110 

Cirurgia Cardiotorácica        81 20 77 20 75 30 76 38 74 42 

Pediatria Médica * 994 396 1.032 332 1.080 445 1.157 424 1.124 508 

 
Fonte: ACSS – DRH – Bases de dados de Recursos Humanos das instituições do MS e Inventários do Pessoal do Sector da Saúde 
2011 a 2013. 
Nota: Os médicos são contabilizados por empregos, incluindo todas as modalidades de vinculação registadas nas aplicações 
informáticas de recursos humanos. 

*Os Pediatras que exercem Pneumologia Pediátrica não podem ser contabilizados pela inexistência da sub-especialidade de 

Pneumologia Pediátrica em Portugal. 

 

Em 2013 e relativamente a 2009, constata-se um aumento de 20, no número de 

pneumologistas em atividade e de 28 internos de especialidade. Contudo, se reportarmos a 

dados anteriores, na evolução de 20061 para 2013, observou-se um decréscimo de 50 

pneumologistas ao nível do Continente, verificando-se, pelo contrário, um ligeiro aumento de 

internos (n=13). 

 

Apesar de se pretender que, a nível nacional, exista um número médio de pneumologistas de 

adultos equivalente ao da UE, ou seja de 4,4/100.000 habitantes, importa referir que a nível 

local os recursos humanos estão dependentes do fluxo de trabalho, do tipo de organização e 

diferenciação dos serviços, da existência da vertente universitária, assim como do nível de 

instituição hospitalar, pelo que estes aspetos deverão ser tidos em consideração. 

 

A diversidade de patologias respiratórias, a sua crescente complexidade, exigindo elevados 

graus de diferenciação técnica, com tempos de formação específica prolongada, recomenda 

um ajustamento incremental de recursos humanos, nas instituições hospitalares mais 

diferenciadas (grupos II e III). 

 

                                                           
1
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. – Rede de Referenciação de Pneumologia. Lisboa: 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., 2008.  
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No que respeita à Cirurgia Torácica importa notar que a Tabela 2 não traduz a realidade atual, 

já que nela estão englobados todos os especialistas de Cirurgia Cardiotorácica, sendo os 

cirurgiões torácicos uma pequena parte de entre estes. Presentemente, a nível nacional, 

existem apenas 15 cirurgiões que se dedicam exclusivamente à Cirurgia Torácica, distribuídos 

por 7 unidades do SNS. Doze internos de especialidade em formação deverão, a partir de 2016, 

começar a aumentar o quadro de cirurgiões torácicos, ao ritmo de 2 a 3 por ano. 

 

Para além da exiguidade de recursos humanos, fruto da captura de internos por parte da 

Cirurgia Cardíaca até à separação das especialidades em 2010, a Cirurgia Torácica sofreu 

também, tradicionalmente, uma discriminação e subalternização no seio dos serviços de 

Cirurgia Cardiotorácica. Efetivamente, não dispondo nem de tempos operatórios nem de 

cirurgiões em número adequado, esta especialidade viu-se prejudicada no seu desempenho e 

desenvolvimento. 

 

Decorrente do reconhecimento desta realidade, recomenda-se que uma especial atenção seja 

dada à implementação/criação de unidades autónomas de cirurgia torácica, por forma a 

acautelar elevados padrões de formação, diferenciação e desempenho, e promover a sua 

constituição como parceiros privilegiados da pneumologia, em centros de elevada 

especialização. 

 

Tabela 3. Recursos humanos médicos da especialidade de pneumologia, para o quinquénio 2009 a 2013, por região 
de saúde do Continente e grupo hospitalar. 

Região / Grupo Hospitalar 

2009 2013 

Médicos 
Pneumologia  

(N.º) 

Médicos 
Pneumologia 
/ 100.000 hab 

Médicos 
Pneumologia  

(N.º) 

Médicos 
Pneumologia 
/ 100.000 hab 

Norte 106 2,879 108 2,933 

Grupo I 36 1,675 38 1,768 

Grupo II 36 4,010 37 4,121 

Grupo III 31 4,884 30 4,726 

Grupo IV-a 3 n.a. 3 n.a. 

Centro 72 3,998 73 4,053 

Grupo I 25 2,396 26 2,492 

Grupo II 8 2,989 9 3,363 

Grupo III 36 9,758 35 9,487 

Grupo IV-a 3 n.a. 3 n.a. 

Lisboa e Vale do Tejo 160 4,440 173 4,801 

Grupo I 46 1,912 68 2,827 

Grupo II 16 2,601 18 2,926 

Grupo III 92 15,797 80 13,736 

Grupo IV-a 6 n.a. 7 n.a. 
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Região / Grupo Hospitalar 

2009 2013 

Médicos 
Pneumologia  

(N.º) 

Médicos 
Pneumologia 
/ 100.000 hab 

Médicos 
Pneumologia  

(N.º) 

Médicos 
Pneumologia 
/ 100.000 hab 

Alentejo 7 1,373 6 1,177 

Grupo I 3 0,874 3 0,874 

Grupo II 4 2,399 3 1,799 

Algarve 7 1,552 12 2,661 

Grupo II 7 1,552 12 2,661 

Total Geral 352 3,503 372 3,702 

 
Fonte: ACSS – DRH – Bases de dados de Recursos Humanos das instituições do MS e Inventários do Pessoal do Sector da Saúde 
2011 a 2013. 
Nota: Os médicos são contabilizados por empregos, incluindo todas as modalidades de vinculação registadas nas aplicações 
informáticas de recursos humanos.  
Legenda: n.a. – Não se aplica, pois os IPO são hospitais especializados, sem população de atração direta definida. 

 

A análise da distribuição regional de pneumologistas (Tabela 3) identifica claramente as 

regiões do Alentejo e do Algarve como áreas com necessidades acrescidas de pneumologistas, 

sendo também desejável que no Norte se aumente o referido rácio. 

 

A região de Lisboa e Vale do Tejo, apesar de ter um rácio mais elevado, é contudo a região com 

mais elevada média etária (em 2010, cerca de 60% dos médicos encontravam-se acima da 

faixa etária dos 50 anos), pelo que o seu valor atual se adequa às necessidades de renovação 

geracional. 

 

Relativamente ao rácio médico pneumologista por interno de especialidade, constata-se que o 

seu valor de 3,38 é muito inferior ao da média europeia (que se cifra em 8,3). Este facto está 

em consonância com as necessidades acrescidas decorrentes da evolução epidemiológica, da 

carga das doenças respiratórias e ainda das necessidades de renovação geracional da 

especialidade. 

 

 

CAPACIDADE INSTALADA E PRODUÇÃO EM PNEUMOLOGIA 

 

No que se refere à lotação praticada de pneumologia (Tabela 4) verifica-se que a nível nacional 

houve uma redução de 70 camas entre 2009 e 2013, eminentemente à custa da redução de 

camas na Região de Lisboa e Vale do Tejo. No que diz respeito ao número de doentes saídos 

dos serviços de pneumologia verificou-se um discreto aumento (1,7%) em todas as regiões, 

excetuando Lisboa e Vale do Tejo onde se assistiu a um decréscimo de 10,5%. A taxa de 
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ocupação nalguns hospitais ultrapassou os 100% muito provavelmente devido à utilização de 

camas não dedicadas à pneumologia, afetas a outras especialidades. Ao nível da demora 

média, constatou-se a diminuição em termos globais (de um dia), com maior relevo para a 

região do Algarve. Nas consultas externas observou-se um acréscimo de 17,5% entre 2009 e 

2013 em todas as regiões do Continente, com particular incidência na região do Algarve. O 

rácio de consultas externas por 1.000 habitantes foi de 34,1 para o Continente e de 30,1; 36,6; 

38,2; 29,9 e 22,5/1.000 habitantes nas regiões do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, 

Alentejo e Algarve, respectivamente. 

 

Tabela 4. Lotação e produção ao nível especialidade de pneumologia, para o quinquénio 2009 a 2013, por região de 
saúde do Continente e grupo hospitalar. 

Região / Grupo / Instituição Hospitalar 

2009 2013 

Lotação 
Pneumo

logia  
(N.º 

Camas) 

Doentes 
Saídos 

Pneumol
ogia 
(N.º) 

Demora 
Média 

Pneumo
logia  
(Dias) 

Taxa de 
Ocupaçã

o 
Pneumo

logia  

Consulta 
Externa 

(N.º)  

Lotação 
Pneumo

logia  
(N.º 

Camas) 

Doentes 
Saídos 

Pneumol
ogia 
(N.º) 

Demora 
Média 

Pneumo
logia  
(Dias) 

Taxa de 
Ocupaçã

o 
Pneumo

logia  

Consulta 
Externa 

(N.º)  

Norte 110 3.112 11,25 86,99% 95.311 94 3.730 10,85 117,67% 114.231 

Grupo I 
          

CH Alto Ave, EPE 9 324 8,21 80,89% 1.997 9 356 8,42 91,18% 3.193 

CH Entre Douro e Vouga, EPE 5 145 11,71 92,98% 8.131 7 236 12,4 114,52% 7.621 

CH Médio Ave, EPE 0 0 n.a. n.a. 2.730 0 0 n.a. n.a. 3.382 

CH Póvoa Varzim/Vila do Conde, EPE 0 0 n.a. n.a. 1.820 0 0 n.a. n.a. 1.737 

CH Tâmega e Sousa, EPE 4 103 6,45 45,45% 3.697 4 193 6,43 84,95% 4.831 

Hospital Santa Maria Maior, EPE 0 0 n.a. n.a. 1.743 0 0 n.a. n.a. 1.496 

ULS Alto Minho, EPE 0 0 n.a. n.a. 6.880 0 0 n.a. n.a. 7.831 

ULS Matosinhos, EPE 0 0 n.a. n.a. 3.732 0 0 n.a. n.a. 4.666 

ULS Nordeste, EPE 3 15 2,67 3,65% 1.693 1 20 3,6 19,71% 1.599 

Grupo II 
          

CH Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 16 558 12,08 115,39% 6.722 16 534 12,04 110,05% 8.215 

CH Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 27 793 11,12 89,44% 18.647 27 848 11,45 98,46% 25.164 

Hospital de Braga, PPP 8 229 10,78 84,50% 6.476 0 568 11,39 n.a. 11.352 

Grupo III 
          

CH Porto, EPE 17 278 16,49 73,81% 8.141 9 169 14,75 75,81% 6.100 

CH São João, EPE 21 652 11,12 94,51% 21.730 21 790 10,17 104,76% 24.742 

Grupo IV-a 
          

IPO Porto, EPE 0 15 4,87 n.a. 1.172 0 16 4,88 n.a. 2.302 

Centro 149 4.608 10,33 87,53% 55.068 155 4.732 10,24 85,67% 65.398 

Grupo I 
          

CH Baixo Vouga, EPE 10 335 8,72 79,95% 3.237 9 385 8,62 100,91% 5.975 

CH Cova da Beira, EPE 11 443 8,54 94,16% 7.968 11 427 8,87 94,24% 8.455 

CH Leiria, EPE 10 474 9,24 119,95% 2.013 6 111 11,66 59,05% 1.833 

Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE 5 135 11,42 84,44% 5.875 12 327 10,16 75,80% 5.365 

ULS Castelo Branco, EPE 3 94 10,18 87,34% 1.459 3 100 8,97 81,87% 1.504 

ULS Guarda, EPE 32 834 11,06 78,94% 7.124 32 765 12,65 82,80% 6.712 

Grupo II 
          

CH Tondela-Viseu, EPE 13 408 10,66 91,60% 4.655 17 642 11,71 121,21% 7.851 

Grupo III 
          

CH Universitário de Coimbra, EPE 65 1.885 10,85 86,13% 20.637 65 1.975 9,45 78,58% 25.267 
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Região / Grupo / Instituição Hospitalar 

2009 2013 

Lotação 
Pneumo

logia  
(N.º 

Camas) 

Doentes 
Saídos 

Pneumol
ogia 
(N.º) 

Demora 
Média 

Pneumo
logia  
(Dias) 

Taxa de 
Ocupaçã

o 
Pneumo

logia  

Consulta 
Externa 

(N.º)  

Lotação 
Pneumo

logia  
(N.º 

Camas) 

Doentes 
Saídos 

Pneumol
ogia 
(N.º) 

Demora 
Média 

Pneumo
logia  
(Dias) 

Taxa de 
Ocupaçã

o 
Pneumo

logia  

Consulta 
Externa 

(N.º)  

Grupo IV-a 
          

IPO Coimbra, EPE 0 0 n.a. n.a. 2.100 0 0 n.a. n.a. 2.436 

Lisboa e Vale do Tejo 303 7.498 12,37 83,83% 123.745 239 6.710 11,29 85,47% 137.477 

Grupo I 
          

CH Barreiro/Montijo, EPE 18 380 11,63 67,20% 4.326 18 362 11,74 64,66% 6.009 

CH Médio Tejo, EPE 8 214 11,56 84,67% 5.587 8 234 10,91 87,41% 5.883 

CH Oeste 24 464 13,45 71,22% 5.135 19 478 12,68 87,34% 5.536 

CH Setúbal, EPE 8 189 13,93 90,08% 5.013 9 236 12,4 89,05% 6.588 

Hospital de Cascais, PPP 0 0 n.a. n.a. 0 0 0 n.a. n.a. 3.846 

Hospital de Loures, PPP 0 0 n.a. n.a. 0 0 127 8,25 n.a. 9.154 

Hospital de Vila Franca de Xira, PPP 0 0 n.a. n.a. 0 0 12 10,83 n.a. 3.321 

Hospital Distrital de Santarém, EPE 12 362 10,4 85,93% 3.751 7 225 10,91 95,99% 4.076 

Hospital Fernando da Fonseca, EPE 28 891 10,3 89,77% 5.475 28 651 11,41 72,63% 6.393 

Grupo II 
          

CH Lisboa Ocidental, EPE 13 394 10,23 84,86% 7.435 19 616 8,45 75,01% 10.283 

Hospital Garcia de Orta, EPE 21 394 16,12 82,81% 7.223 17 494 13,30 105,82% 8.744 

Grupo III 
          

CH Lisboa Central, EPE 14 362 12,69 89,85% 10.253 14 372 12,41 90,26% 11.242 

CH Lisboa Norte, EPE 150 3.171 14,63 84,68% 62.611 91 2.254 13,24 89,78% 47.531 

Grupo IV-a 
          

IPO Lisboa, EPE 7 677 3,89 103,11% 6.936 9 649 4,09 80,77% 8.871 

Alentejo 0 84 12,52 n.a. 11.828 0 59 13,00 n.a. 15.261 

Grupo I 
          

ULS Baixo Alentejo, EPE 0 0 n.a. n.a. 1.793 0 0 n.a. n.a. 3.279 

ULS Litoral Alentejano, EPE 0 0 n.a. n.a. 2.071 0 0 n.a. n.a. 3.660 

ULS Norte Alentejano, EPE 0 0 n.a. n.a. 3.480 0 2 2,00 n.a. 5.753 

Grupo II 
          

Hospital Espirito Santo de Évora, EPE 0 84 12,52 n.a. 4.484 0 57 13,39 n.a. 2.569 

Algarve 22 534 13,22 87,89% 5.449 25 886 9,27 89,99% 10.152 

Grupo II 
          

CH Algarve, EPE 22 534 13,22 87,89% 5.449 25 886 9,27 89,99% 10.152 

Total Geral 584 15.836 11,58 86,02% 291.401 513 16.117 10,77 91,65% 342.519 

 
Fonte: ACSS – DPS – Sistema de Informação para Contratualização e Acompanhamento (SICA). Dados extraídos a 12 de janeiro de 
2015. 

 

Ainda em relação à análise da taxa de ocupação (tabela 4) nos serviços/unidades de 

Pneumologia, demonstra-se uma necessidade acrescida de camas nalgumas instituições 

(particularmente na região Norte), onde o seu valor se encontra muito acima do valor ideal de 

85%. 
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Tabela 5. Caracterização das estruturas de internamento em Pneumologia por instituição hospitalar, em 2014, 
mediante inquérito enviado aos responsáveis dos Serviços/Valências de Pneumologia. 

Região / Grupo / Instituição Hospitalar Autónomo 

N.º Quartos 
Isolamento/ 

Pressão 
Negativa 

N.º Camas 
UCInterm

édios 

Espaço 
dedicado 
para VNI 
(agudos) 

Espaço 
dedicado 
para VNI 
(crónicos) 

Reabilitação 
Respiratória 

Norte   
    

  

Grupo I             

CH Alto Ave, EPE ● 1 0 ● ● MFR 

CH Entre Douro e Vouga, EPE ● 5 ** ● ● MFR 

CH Médio Ave, EPE ● 0 0 ● ● MFR 

CH Póvoa Varzim/Vila do Conde, EPE ● 0 0 ● ● 
 

CH Tâmega e Sousa, EPE ● 4 6** ● ● MFR e exterior 

Hospital Santa Maria Maior, EPE*             

ULS Alto Minho, EPE ● 0 0 ● ● MFR 

ULS Matosinhos, EPE ● 4 12** ● ● Pneumologia + MFR 

ULS Nordeste, EPE ● 0 0 ● ● MFR 

Grupo II             

CH Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE ● 4 0 ● ● MFR 

CH Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE ● 3 0 ● ● Pneumologia 

Hospital de Braga, PPP ● 0 0 ● ● MFR 

Grupo III             

CH Porto, EPE ● 6 0 ● ● Pneumologia 

CH São João, EPE ● 3 ** ● ● Pneumologia 

Grupo IV-a             

IPO Porto, EPE ● 0 0 ● ● MFR 

Centro   
    

  

Grupo I             

CH Baixo Vouga, EPE ● 2 ** ● ● Pneumologia + MFR 

CH Cova da Beira, EPE ● 1 0 ● ● MFR 

CH Leiria, EPE
#
             

Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE*             

ULS Castelo Branco, EPE ● 0 0 ● ● MFR 

ULS Guarda, EPE ● 4 4 ● ● Pneumologia 

Grupo II             

CH Tondela-Viseu, EPE ● 0 5 ● ● Pneumologia + MFR 

Grupo III             

CH Universitário de Coimbra, EPE ● 3 0 ● ● Pneumologia + MFR 

Grupo IV-a             

IPO Coimbra, EPE ● 0 0 ● ● MFR 

Lisboa e Vale do Tejo   
  

      

Grupo I             

CH Barreiro/Montijo, EPE ● 3 0 ● ● MFR 

CH Médio Tejo, EPE ● 2 0 ● ● MFR 

CH Oeste ● 1 0 ● ● Pneumologia + MFR 

CH Setúbal, EPE ● 2 0 ● ● MFR 

Hospital de Cascais, PPP Med Int 0 0 ● ● MFR 

Hospital de Loures, PPP Med Int 10 12** ● ● Pneumologia + MFR 

Hospital de Vila Franca de Xira, PPP Med Int 0 0 ● ● MFR 

Hospital Distrital de Santarém, EPE ● 1 0 ● ● MFR 

Hospital Fernando da Fonseca, EPE ● 2 6 ● ● MFR 

Grupo II             

CH Lisboa Ocidental, EPE ● 1 0 ● ● MFR 

Hospital Garcia de Orta, EPE ● 3 0 ● ● MFR 

Grupo III             

CH Lisboa Central, EPE ● 0 0 ● ● MFR 

CH Lisboa Norte, EPE ● 4 17 ● ● Pneumologia 

Grupo IV-a             
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Região / Grupo / Instituição Hospitalar Autónomo 

N.º Quartos 
Isolamento/ 

Pressão 
Negativa 

N.º Camas 
UCInterm

édios 

Espaço 
dedicado 
para VNI 
(agudos) 

Espaço 
dedicado 
para VNI 
(crónicos) 

Reabilitação 
Respiratória 

IPO Lisboa, EPE ● 0 0 ● ● MFR 

Alentejo   
  

      

Grupo I             

ULS Baixo Alentejo, EPE Med Int 0 0 ● ● MFR 

ULS Litoral Alentejano, EPE Med Int 0 0 ● ● MFR 

ULS Norte Alentejano, EPE Med Int 0 0 ● ● MFR 

Grupo II             

Hospital Espirito Santo de Évora, EPE Med Int 0 0 ● ● MFR 

Algarve   
  

      

Grupo II             

CH Algarve, EPE ● 2 0 ● ● Pneumologia + MFR 

RAM   
  

      

Hospital Central do Funchal ● 0 0 ● ● MFR 

RAA   
  

      

Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE  ● 0 0 ● ● Pneumologia 

Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, EPE ● 6 0 ● ● Pneumologia 

 
Fonte: Inquérito aos Serviços de Pneumologia de dezembro de 2014, elaborado no âmbito da revisão da rede de referenciação de 
Pneumologia. 
Legenda: 
● Sim 
● Não 
Med Int – Medicina Interna; MFR – Medicina Física e de Reabilitação 

*Inquérito não enviado pelo grupo de trabalho.  
**Existem camas de cuidados intermédios da responsabilidade de outras especialidades. 
#
 Inquérito não enviado pelo grupo de trabalho devido ao quadro médico estar por preencher. 

 

Quanto à caracterização da estrutura de internamento em Pneumologia, constata-se que 

existe ainda um défice no que se refere a camas de cuidados intermédios com capacidade para 

VNI de agudos. 

 

Tabela 6. Produção ao nível de Pneumologia de Intervenção, por instituição hospitalar, em 2014. 

Região / Grupo / Instituição Hospitalar 
Broncofibrosc

opia  
Broncoscopia 

Rígida 
EBUS Laser 

Toracoscopia  
Médica 

Ecografia 
Torácica 

Norte 
  

 
   

Grupo I   
 

 
   

CH Alto Ave, EPE 480 0 0 0 0 0 

CH Entre Douro e Vouga, EPE 350 16 0 4 6 12 

CH Médio Ave, EPE 100 0 0 0 0 0 

CH Póvoa Varzim/Vila do Conde, EPE 110 0 0 0 0 - 

CH Tâmega e Sousa, EPE 400 0 0 0 0 - 

Hospital Santa Maria Maior, EPE*             

ULS Alto Minho, EPE 270 0 0 0 0 0 

ULS Matosinhos, EPE 300 0 0 0 0 30 

ULS Nordeste, EPE 60 0 0 0 0 - 

Grupo II   
 

 
   

CH Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 600 7 0 0 50 50 

CH Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 1.200 200 120 28 20 50 

Hospital de Braga, PPP 820 0 0 0 10 0 

Grupo III   
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Região / Grupo / Instituição Hospitalar 
Broncofibrosc

opia  
Broncoscopia 

Rígida 
EBUS Laser 

Toracoscopia  
Médica 

Ecografia 
Torácica 

CH Porto, EPE 450 0 0 0 0 0 

CH São João, EPE 1.105 259 108 87 27 12 

Grupo IV-a   
 

 
   

IPO Porto, EPE 600 0 0 0 0 30 

Centro 
  

 
   

Grupo I   
 

 
   

CH Baixo Vouga, EPE 313 0 0 0 24 0 

CH Cova da Beira, EPE 172 0 0 0 0 0 

CH Leiria, EPE
#
             

Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE*             

ULS Castelo Branco, EPE 60 0 0 0 0 0 

ULS Guarda, EPE 200 0 0 0 0 0 

Grupo II   
 

 
   

CH Tondela-Viseu, EPE 453 0 0 0 0 0 

Grupo III   
 

 
   

CH Universitário de Coimbra, EPE 1.223 83 0 11 12 0 

Grupo IV-a   
 

 
   

IPO Coimbra, EPE 130 0 70 0 20 30 

Lisboa e Vale do Tejo 
  

 
   

Grupo I   
 

 
   

CH Barreiro/Montijo, EPE 250 0 0 0 0 0 

CH Médio Tejo, EPE 315 0 0 0 0 0 

CH Oeste 275 0 0 0 0 30 

CH Setúbal, EPE 250 0 0 0 0 0 

Hospital de Cascais, PPP 300 0 0 0 0 0 

Hospital de Loures, PPP 613 15 89 31 7 501 

Hospital de Vila Franca de Xira, PPP 209 0 0 0 0 130 

Hospital Distrital de Santarém, EPE 0 0 0 0 0 100 

Hospital Fernando da Fonseca, EPE 634 189 0 67 47 327 

Grupo II   
 

 
   

CH Lisboa Ocidental, EPE 370 0 0 0 0 0 

Hospital Garcia de Orta, EPE 460 27 0 30 20 30 

Grupo III   
 

 
   

CH Lisboa Central, EPE 665 0 0 0 0 126 

CH Lisboa Norte, EPE 2.043 285 96 98 71 351 

Grupo IV-a   
 

 
   

IPO Lisboa, EPE 1.397 67 150 51 10 200 

Alentejo 
  

 
   

Grupo I   
 

 
   

ULS Baixo Alentejo, EPE 150 0 0 0 0 0 

ULS Litoral Alentejano, EPE 0 0 0 0 0 0 

ULS Norte Alentejano, EPE 86 0 0 0 0 0 

Grupo II   
 

 
   

Hospital Espirito Santo de Évora, EPE 150 5 0 0 0 0 

Algarve 
  

 
   

Grupo II   
 

 
   

CH Algarve, EPE 493 34 0 0 6 57 

RAM 
  

 
   

Hospital Central do Funchal 140 0 0 0 0 0 

RAA 
  

 
   

Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE  253 16 0 0 6 0 

Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, EPE 128 2 0 0 0 0 

Total Continente 18.056 1.187 633 379 330 1.882 

Total Geral (Continente + RAM + RAA) 18.577 1.205 633 379 336 1.882 
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Fonte: Inquérito aos Serviços de Pneumologia de dezembro de 2014, elaborado no âmbito da revisão da rede de referenciação de 
Pneumologia. 

*Inquérito não enviado pelo grupo de trabalho.  
#
 Inquérito não enviado pelo grupo de trabalho devido ao quadro médico estar por preencher. 

 

Conforme se pode observar, a pneumologia de intervenção complexa (broncoscopia rígida, 

EBUS, Laser e toracoscopia médica) está sediada maioritariamente nos grupos II e III, sendo de 

realçar que o CHVNGE nesta área funciona como hospital de nível III, devendo, para o efeito, 

ser o hospital de referenciação do CHP. Refira-se ainda que na região de Lisboa e Vale do Tejo 

há dois hospitais de nível I (Hospital de Loures, PPP e o Hospital Fernando da Fonseca, E.P.E.) 

que apresentam capacidade instalada (equipamentos) e produção de Pneumologia de 

Intervenção com níveis superiores face a instituições do mesmo grupo e, inclusive, do grupo III 

(CHP e Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.). O Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E., pelo 

facto de estar a 300 km dos hospitais de nível III e por ter uma população de atração direta de 

451.000 habitantes, beneficiará, se vier a desenvolver, no futuro, uma carteira de cuidados 

referente à pneumologia de intervenção complexa semelhante à dos hospitais do grupo III.     

 

Tabela 7. Equipamentos de função respiratória por instituição hospitalar, em 2014. 

Região / Grupo / Instituição Hospitalar Espirómetro 
Pletismógrafo 

corporal 
global 

Equipamento 
de estudo de 

DLCO 

Dosímetro 
para 

provocação 
inespecífica 

Ergómetro 
Analisador de 

gasometria 
arterial 

Norte             

Grupo I             

CH Alto Ave, EPE ● ● ● ● ● ● 

CH Entre Douro e Vouga, EPE ● ● ● ● ● ● 

CH Médio Ave, EPE ● ● ● ● ● ● 

CH Póvoa Varzim/Vila do Conde, EPE ● ● ● ● ● ● 

CH Tâmega e Sousa, EPE ● ● ● ● ● ● 

Hospital Santa Maria Maior, EPE*             

ULS Alto Minho, EPE ● ● ● ● ● ● 

ULS Matosinhos, EPE ● ● ● ● ● ● 

ULS Nordeste, EPE ● ● ● ● ● ● 

Grupo II             

CH Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE ● ● ● ● ● ● 

CH Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE ● ● ● ● ● ● 

Hospital de Braga, PPP ● ● ● ● ● ● 

Grupo III             

CH Porto, EPE ● ● ● ● ● ● 

CH São João, EPE ● ● ● ● ● ● 

Grupo IV-a             

IPO Porto, EPE ● ● ● ● ● ● 

Centro             

Grupo I             

CH Baixo Vouga, EPE ● ● ● ● ● ● 

CH Cova da Beira, EPE ● ● ● ● ● ● 

CH Leiria, EPE
#
             

Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE*             
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Região / Grupo / Instituição Hospitalar Espirómetro 
Pletismógrafo 

corporal 
global 

Equipamento 
de estudo de 

DLCO 

Dosímetro 
para 

provocação 
inespecífica 

Ergómetro 
Analisador de 

gasometria 
arterial 

ULS Castelo Branco, EPE ● ● ● ● ● ● 

ULS Guarda, EPE ● ● ● ● ● ● 

Grupo II             

CH Tondela-Viseu, EPE ● ● ● ● ● ● 

Grupo III             

CH Universitário de Coimbra, EPE ● ● ● ● ● ● 

Grupo IV-a             

IPO Coimbra, EPE ● ● ● ● ● ● 

Lisboa e Vale do Tejo             

Grupo I             

CH Barreiro/Montijo, EPE ● ● ● ● ● ● 

CH Médio Tejo, EPE ● ● ● ● ● ● 

CH Oeste ● ● ● ● ● ● 

CH Setúbal, EPE ● ● ● ● ● ● 

Hospital de Cascais, PPP ● ● ● ● ● ● 

Hospital de Loures, PPP ● ● ● ● ● ● 

Hospital de Vila Franca de Xira, PPP ● ● ● ● ● ● 

Hospital Distrital de Santarém, EPE ● ● ● ● ● ● 

Hospital Fernando da Fonseca, EPE ● ● ● ● ● ● 

Grupo II             

CH Lisboa Ocidental, EPE ● ● ● ● ● ● 

Hospital Garcia de Orta, EPE ● ● ● ● ● ● 

Grupo III             

CH Lisboa Central, EPE ● ● ● ● ● ● 

CH Lisboa Norte, EPE ● ● ● ● ● ● 

Grupo IV-a             

IPO Lisboa, EPE ● ● ● ● ● ● 

Alentejo             

Grupo I             

ULS Baixo Alentejo, EPE ● ● ● ● ● ● 

ULS Litoral Alentejano, EPE ● ● ● ● ● ● 

ULS Norte Alentejano, EPE ● ● ● ● ● ● 

Grupo II             

Hospital Espirito Santo de Évora, EPE ● ● ● ● ● ● 

Algarve             

Grupo II             

CH Algarve, EPE ● ● ● ● ● ● 

RAM             

Hospital Central do Funchal ● ● ● ● ● ● 

RAA             

Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE  ● ● ● ● ● ● 

Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, EPE ● ● ● ● ● ● 

 
Fonte: Inquérito aos Serviços de Pneumologia, em dezembro de 2014, elaborado no âmbito da revisão da rede de referenciação 
de Pneumologia. 
Legenda: 
● Sim 
● Não 

*Inquérito não enviado pelo grupo de trabalho.  
#
 Inquérito não enviado pelo grupo de trabalho devido ao quadro médico estar por preencher. 

 

No que diz respeito à capacidade instalada dos laboratórios de função respiratória realça-se 

que ainda há hospitais de grupo I sem espirómetro, o que é manifestamente inaceitável se 
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considerarmos que se trata de um equipamento fundamental ao diagnóstico da principal 

doença respiratória crónica (DPOC), considerando-se essencial a sua existência até mesmo ao 

nível dos cuidados de saúde primários, não só para efeitos de diagnóstico, mas também de 

seguimento e avaliação da resposta à terapêutica. Também se constata que todas as 

instituições do grupo IV-a não dispõem de ergómetro, pelo que, atendendo a que realizam 

intervenções de cirurgia torácica major, deverão referenciar para laboratórios de função 

respiratória de hospitais de grupo III, todos aqueles casos em que este exame seja essencial 

para a decisão terapêutica. 

 

Tabela 8. Laboratórios de estudo da patologia do sono por instituição hospitalar, em 2014. 

Região / Grupo / Instituição Hospitalar 
Laboratório de 

estudo da 
patologia do sono 

Estudos 
polissonográficos  

Nível 1 

Estudos 
polissonográficos 

Nível 3 

Norte       

Grupo I       

CH Alto Ave, EPE 
● ● ● 

CH Entre Douro e Vouga, EPE 
● ● ● 

CH Médio Ave, EPE 
● ● ● 

CH Póvoa Varzim/Vila do Conde, EPE 
● ● ● 

CH Tâmega e Sousa, EPE ● ● ● 

Hospital Santa Maria Maior, EPE*       

ULS Alto Minho, EPE ● ● ● 

ULS Matosinhos, EPE ● ● ● 

ULS Nordeste, EPE ● ● ● 

Grupo II       

CH Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE ● ● ● 

CH Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 
● ● ● 

Hospital de Braga, PPP ● ● ● 

Grupo III       

CH Porto, EPE ● ● ● 

CH São João, EPE ● ● ● 

Grupo IV-a       

IPO Porto, EPE ● ● ● 

Centro       

Grupo I       

CH Baixo Vouga, EPE ● ● ● 

CH Cova da Beira, EPE ● ● ● 

CH Leiria, EPE
#
       

Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE*       

ULS Castelo Branco, EPE ● ● ● 

ULS Guarda, EPE 
● ● ● 

Grupo II       

CH Tondela-Viseu, EPE 
● ● ● 

Grupo III       

CH Universitário de Coimbra, EPE 
● ● ● 

Grupo IV-a       

IPO Coimbra, EPE 
● ● ● 
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Região / Grupo / Instituição Hospitalar 
Laboratório de 

estudo da 
patologia do sono 

Estudos 
polissonográficos  

Nível 1 

Estudos 
polissonográficos 

Nível 3 

Lisboa e Vale do Tejo       

Grupo I       

CH Barreiro/Montijo, EPE 
● ● ● 

CH Médio Tejo, EPE 
● ● ● 

CH Oeste ● ● ● 

CH Setúbal, EPE 
● ● ● 

Hospital de Cascais, PPP ● ● ● 

Hospital de Loures, PPP 
● ● ● 

Hospital de Vila Franca de Xira, PPP 
● ● ● 

Hospital Distrital de Santarém, EPE 
● ● ● 

Hospital Fernando da Fonseca, EPE ● ● ● 

Grupo II       

CH Lisboa Ocidental, EPE 
● ● ● 

Hospital Garcia de Orta, EPE ● ● ● 

Grupo III       

CH Lisboa Central, EPE 
● ● ● 

CH Lisboa Norte, EPE 
● ● ● 

Grupo IV-a       

IPO Lisboa, EPE 
● ● ● 

Alentejo       

Grupo I       

ULS Baixo Alentejo, EPE ● ● ● 

ULS Litoral Alentejano, EPE 
● ● ● 

ULS Norte Alentejano, EPE ● ● ● 

Grupo II       

Hospital Espirito Santo de Évora, EPE ● ● ● 

Algarve       

Grupo II       

CH Algarve, EPE ● ● ● 

RAM       

Hospital Central do Funchal ● ● ● 

RAA       

Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE  ● ● ● 

Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, EPE ● ● ● 

 
Fonte: Inquérito aos Serviços de Pneumologia de dezembro de 2014, elaborado no âmbito da revisão da rede de referenciação de 
Pneumologia. 
Legenda: 
● Sim 
● Não 

*Inquérito não enviado pelo grupo de trabalho.  
#
 Inquérito não enviado pelo grupo de trabalho devido ao quadro médico estar por preencher. 

 

Quanto à análise da atividade da cirurgia torácica e reportando apenas os centros com mais de 

100 procedimentos major, verifica-se que os referidos procedimentos aumentaram 29%, de 

2009 para 2013 e que os hospitais com mais de 100 procedimentos torácicos major (Tabela 9) 

são essencialmente do grupo III, à exceção do CHVNGE (grupo II) e dos IPO (grupo IV-a). Esta 

análise permite também constatar que o CHVNGE face à capacidade instalada, em termos de 
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equipamentos e procedimentos de elevada complexidade (pneumológicos e de cirurgia 

torácica) tem um comportamento semelhante à generalidade das instituições do grupo III, 

devendo, por esse motivo, ser referência para os doentes cirúrgicos do CHP.  

 

Tabela 9. Número de episódios de procedimentos torácicos major (n > 100) para o quinquénio 2009 a 2013, por 
região de saúde do Continente, grupo e instituição hospitalar. 

Região / Grupo / Instituição Hospitalar / Ano 2009 2010 2011 2012 2013 

Norte 748 979 940 1.113 1.166 

Grupo II      

CH Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 156 219 291 367 400 

Grupo III      

CH São João, EPE 345 369 343 395 379 

Grupo IV-a      

IPO Porto, EPE 67 162 164 206 240 

Centro 690 736 807 859 895 

Grupo III      

CH Universitário de Coimbra, EPE 647 703 673 716 759 

Grupo IV-a      

IPO Coimbra, EPE 23 17 100 127 113 

Lisboa e Vale do Tejo 1.454 1.629 1.606 1.601 1.635 

Grupo III      

CH Lisboa Central, EPE 362 411 399 409 410 

CH Lisboa Norte, EPE 728 838 831 890 911 

Grupo IV-a      

IPO Lisboa, EPE 124 97 154 156 144 

Alentejo 7 8 9 7 6 

Algarve 8 14 10 12 12 

Total Geral 2.907 3.366 3.372 3.592 3.714 

 
Fonte: ACSS – DPS – Base de Dados dos GDH, 2009 a 2014 - Dados extraídos a 8 de Janeiro 2015. 
Nota: A Tabela traduz o somatório do número de episódios dos seguintes códigos de procedimentos torácicos major de cirurgia 
torácica, da ICD-9-CM: 31,71; 31.72; 31.73; 31.75; 31.79; 31.99; 32.1; 32.20; 32.21; 32.22; 32.23; 32.24; 32.25; 32.26; 32.29; 32.30; 
32.39; 32.41; 32.49; 32.50; 32.59; 32.6; 32.9; 33.0; 33.1; 33.25; 33.28; 33.34; 33.39; 33.41; 33.42; 33.43; 33.49; 33.50; 33.51; 
33.52; 33.6; 33.92; 33.99; 34.02; 34.03; 34.22; 34.26; 34.27; 34.29; 34.3; 34.4; 34.51; 34.52; 34.59; 34.6; 34.73; 34.74; 34.81; 
34.82; 34.83; 34.84; 34.89; 34.93; 34.99; 40.62; 40.63; 40.64; 40.69. 

 

Relativamente ao TOP 10 dos procedimentos de maior frequência (Tabela 10) destacam-se os 

três primeiros, por serem representativos da terapêutica cirúrgica do cancro do pulmão.  

 

Tabela 10. Número de episódios do TOP 10 de procedimentos torácicos major de cirurgia torácica para o 
quinquénio 2009 a 2013, por ano, para o Continente. 

TOP 10 Procedimentos torácicos major cirurgia torácica / Ano / N.º episódios 2009 2010 2011 2012 2013 

3249 - Lobectomia do Pulmão Não Classificável em Outra Parte 237 384 452 515 550 

3229 - Excisão Local ou Destruição de Lesão ou Tecido do Pulmão, NCOP 383 362 286 315 347 

3239 - Resseção Segmentar do Pulmão, N/Classif em Outra Parte Ou N/Especificado 109 252 283 294 318 

3451 – Descorticação do Pulmão 223 180 191 223 244 

346 - Escarificação da Pleura 212 233 190 215 240 

3422 - Mediastinoscopia 255 252 258 257 224 

3230 - Resseção Toracoscópica Segmentar do Pulmão 94 175 216 224 161 

343 – Excisão ou Destruição de Lesão ou Tecido do Mediastino 84 90 86 115 121 
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TOP 10 Procedimentos torácicos major cirurgia torácica / Ano / N.º episódios 2009 2010 2011 2012 2013 

3459 - Excisão da Pleura, Não Classificável em outra Parte 130 118 119 100 120 

3328 - Biopsia Aberta do Pulmão 131 157 134 115 110 

Total TOP 10 1.858 2.203 2.215 2.373 2.435 

% Total TOP 10 face ao Total Geral 63,91% 65,45% 65,69% 66,06% 65,56% 

Total Geral 2.907 3.366 3.372 3.592 3.714 

 
Fonte: ACSS – DPS – Base de Dados dos GDH, 2009 a 2014 - Dados extraídos a 8 de Janeiro 2015. 
Nota: A Tabela traduz o somatório do número de episódios dos seguintes códigos de procedimentos torácicos major de cirurgia 
torácica, da ICD-9-CM: 31,71; 31.72; 31.73; 31.75; 31.79; 31.99; 32.1; 32.20; 32.21; 32.22; 32.23; 32.24; 32.25; 32.26; 32.29; 32.30; 
32.39; 32.41; 32.49; 32.50; 32.59; 32.6; 32.9; 33.0; 33.1; 33.25; 33.28; 33.34; 33.39; 33.41; 33.42; 33.43; 33.49; 33.50; 33.51; 
33.52; 33.6; 33.92; 33.99; 34.02; 34.03; 34.22; 34.26; 34.27; 34.29; 34.3; 34.4; 34.51; 34.52; 34.59; 34.6; 34.73; 34.74; 34.81; 
34.82; 34.83; 34.84; 34.89; 34.93; 34.99; 40.62; 40.63; 40.64; 40.69. 
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5 – NECESSIDADES PREVISÍVEIS PARA 2020 

Com base na análise da produção e da capacidade instalada, bem como em algum 

benchmarking internacional, são previsíveis as necessidades até 2020 constantes na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Necessidades previsíveis em Pneumologia até 2020. 

 NECESSIDADES ATÉ 2020 

Internamentos 150 a 170 / 100.000 habitantes / ano 

Consultas 35 a 40 / 1.000 habitantes / ano 

Broncofibroscopias 2 / 1.000 habitantes / ano 

Cirurgias torácicas major (oncológicas e não oncológicas) 4.000 / ano 

Estudos funcionais respiratórios 20 a 25 / 1.000 habitantes / ano 

Estudos de sono (nível 1, 2 e 3) 30 a 35 / 10.000 habitantes / ano 

Hospital de dia 15 a 20 sessões / 1.000 habitantes / ano 

Distribuídas pelas seguintes áreas: 

 Terapêutica anti-neoplásica 

 Antibioterapia inalatória 

 Terapêutica de substituição de alfa 1 antitripsina 

 Terapêuticas biológicas e imunomodeladoras 

 Adaptação a VNI  

 Reabilitação respiratória 
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6 – CARACTERIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DOS DIFERENTES NÍVEIS E MODELOS ORGANIZATIVOS DE SERVIÇOS 

6.1. MODELO ORGANIZATIVO RECOMENDADO 

 

Nas páginas seguintes apresenta-se o modelo organizativo recomendado para a valência de 

Pneumologia, de acordo com a densidade de população de atração, a existência de 

Pneumologia de Intervenção Complexa e de Cirurgia Torácica. O modelo proposto está em 

conformidade com a Portaria n.º 82/2014, de 10 de abril.  

 

Esta portaria classifica os serviços e os estabelecimentos do SNS com base nas suas 

responsabilidades e quadro de valências oferecidos. Neste contexto, as instituições 

hospitalares são categorizadas em quatro grupos que se distinguem, entre si, pela 

complexidade da resposta oferecida à população servida, garantindo proximidade, 

complementaridade e hierarquização da prestação de cuidados.   

 

A oferta de cuidados de saúdes hospitalares prevista neste normativo assenta numa base 

populacional, em linha com as áreas de influência direta e indireta. Assim, as instituições 

pertencentes ao grupo I servem, apenas, uma população de atração direta, para as valências 

existentes, entre 75.000 e 500.000 habitantes. Apesar de opcional (segundo o ponto iii. da 

alínea a) do número 1. do artigo 2.º da Portaria nº82/2014), decorrente das elevadas  

prevalência e mortalidade respiratória e também de uma ainda reduzida intervenção dos 

cuidados de saúde primários, é recomendável a existência da valência de Pneumologia, em 

todas as instituições hospitalares de grupo I, por se considerar a necessidade da sua existência 

em populações com mais de 75.000 habitantes. A grande maioria destas instituições 

hospitalares possui no momento atual atividade estruturada de pneumologia, conforme 

Tabela 1.  

 

As instituições hospitalares pertencentes ao grupo II servem uma população de atração direta 

e indireta, a última correspondendo à área de influência direta das instituições do grupo I, 

devendo, por isso, possuir obrigatoriamente a valência de pneumologia.  
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Por sua vez, as instituições classificadas no grupo III apresentam uma área de influência direta, 

assegurando, também, a prestação de cuidados de saúde às populações de atração direta dos 

estabelecimentos classificados nos grupos I e II. Para além da valência de Pneumologia, devem 

possuir a valência de Cirurgia Torácica. Constituí exceção a esta classificação, mais uma vez, o 

CHVNGE face às características já referidas.  

 

Os hospitais do grupo IV, no que se refere à Pneumologia, dizem respeito a hospitais 

especializados, correspondendo os IV-a aos IPO, direcionando portanto a sua atividade 

fundamentalmente para a oncologia torácica. 

 

No que se refere a recursos humanos, o cálculo de pneumologistas subjacente a este 

documento teve como base o nível médio 4,4 pneumologistas/100.000 habitantes, a nível da 

UE, devendo este rácio ser ajustado ao nível da instituição hospitalar, à população de atração 

direta e indireta, ao grau de diferenciação técnica atingido, e no caso dos hospitais de grupo III, 

ao facto de serem instituições universitárias, portanto com uma elevada componente 

formativa pré e pós graduada. Foi igualmente considerado um horário a tempo completo (ETC) 

de 40 horas semanais.  

 

 

6.2. CARACTERIZAÇÃO DA CARTEIRA DE SERVIÇOS/CUIDADOS EM PNEUMOLOGIA  

 

Os serviços de Pneumologia têm como missão o fornecimento de cuidados de saúde 

relacionados com a prevenção, diagnóstico, avaliação, terapêutica e investigação das doenças 

respiratórias. O serviço típico presta cuidados respiratórios em todos os níveis de intervenção, 

incluindo cuidados na comunidade, no hospital e no domicílio. 

 

A maior parte das referenciações hospitalares são oriundas do serviço de urgência, dos 

cuidados de saúde primários e de outras especialidades intrahospitalares. 

 

Os recursos necessários para os diversos grupos de hospitais prestarem serviços de elevada 

qualidade encontram-se discriminados na Tabela 12. 
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Tabela 12. Carteira de serviços de Pneumologia por grupo hospitalar. 

CARTEIRA DE SERVIÇOS / GRUPO HOSPITALAR SEGUNDO PORTARIA N.º 82/2014, DE 10 DE ABRIL GRUPO I GRUPO II GRUPO III NACIONAL 

Estrutura de internamento 
    

Camas dedicadas à especialidade de Pneumologia ● ● ● 
 

Internamento de Pneumologia integrado na valência de Medicina Interna ● n.a. n.a. 
 

Enfermaria com camas dedicadas a VNI ● ● ● 
 

Quartos de isolamento respiratório  ● ● ● 
 

Camas para cuidados em fim de vida, apoiadas por pneumologista ● ● ● 
 

Quartos de pressão negativa para internamentos de tuberculose multiresistente ou outras infeções  ● ● ● 
 

Unidade de Cuidados Intermédios com VNI de agudos ● ● ● 
 

Estrutura de ambulatório e respetiva carteira de cuidados 
    

Espaço dedicado a consulta externa com écrans de computador de alta definição, com acesso ao PACS (Picture archiving and communications systems) ● ● ● 
 

Serviço ambulatório de VNI eletiva, Oxigenoterapia de Longa Duração e Inaloterapia ● ● ● 
 

Hospital de dia para procedimentos diagnósticos e terapêuticos pneumológicos ● ● ● 
 

Espaço dedicado para equipas multidisciplinares: oncologia torácica n.a. ● ● 
 

Espaço dedicado para equipas multidisciplinares de: patologia do interstício, hipertensão pulmonar, fibrose quística
1
, tuberculose multiresistente e reablitação respiratória n.a. ●

2
 ● 

 
Intervenções diagnósticas e terapêuticas 

    
Laboratório de função pulmonar: espirometria, gasometria arterial e oximetria/oximetria noturna ● ● ● 

 
Pletismografia, difusão do CO, prova de provocação inalatória e ergometria ● ● ● 

 
Determinação de óxido nítrico no ar expirado ● ● ● 

 
Testes de sensibilidade cutânea ● ● ● 

 
Estudos do sono nível 3 (estudos cardiorespiratórios) ● ● ● 

 
Laboratório de sono com camas de sono dedicadas (estudos de nível 1 e 2) ● ● ● 

 
Teste de latência múltipla de sono (MSLT) ● ● ● 

 
Pneumologia de intervenção 

    
Unidade de técnicas para intervenção broncoscópica e pleural: broncofibroscopia, toracenteses e biopsias pleurais ● ● ● 

 
Pneumologia de intervenção complexa: Biopsias pulmonares transbronquicas, broncoscopia rígida, EBUS, colocação de próteses, laser e/ou árgon plasma, toracoscopia n.a.

3
 ● ● 

 
Ecografia torácica nos procedimentos pleurais  ● ● ● 

 
BATT/PATT

4
 n.a. ● ● 

 
Valências / Serviços de suporte necessários 
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CARTEIRA DE SERVIÇOS / GRUPO HOSPITALAR SEGUNDO PORTARIA N.º 82/2014, DE 10 DE ABRIL GRUPO I GRUPO II GRUPO III NACIONAL 

Radiografia tórax nas 24 horas ● ● ● 
 

TC torácica
5
 ● ● ● 

 
Serviços de Microbiologia e Patologia standard ● ● ● 

 
Unidade de Cuidados Intensivos ● ● ● 

 
Acessibilidade a Ressonância Magnética, Medicina Nuclear e Radioterapia ● ● ● 

 
Acessibilidade a laboratório de referência nacional para tuberculose ● ● ● 

 
Cardiologia; ORL; Oncologia Médica ● ● ● 

 
Anestesia de apoio à pneumologia de intervenção ● ● ● 

 
Equipas altamente diferenciadas em imagiologia/ histologia/citologia torácica n.a. ● ● 

 
Cirurgia torácica n.a. n.a.

6
 ● 

 
Embolização das artérias brônquicas n.a. n.a.

6
 ● 

 
Serviços de intervenção altamente diferenciados 

    
Transplante pulmonar

7
 n.a. n.a. n.a. ● 

Endarterectomia
7
 n.a. n.a. n.a. ● 

 

Legenda: 
● Obrigatório 
● Opcional 

Notas:  
Os serviços oferecidos nos hospitais de nível I são expectáveis estarem disponíveis nos hospitais de nível subsequente.  
1. De acordo com a organização em centros especializados/satélites dedicados ao tratamento da fibrose quística. 
2. Esta opção corresponde a Centros Satélite. 
3. Excetuando o Hospital Fernando da Fonseca, EPE, que para além casuística, apresenta um nível de especialização avançado. 
4. BATT/PATT = Biopsia Aspiração Transtorácica/Punção Aspiração Transtorácica (efetuada por pneumologista ou imagiologista de intervenção). 
5. Necessidade de afiliação com hospital de grupo II ou III de modo a que os casos difíceis possam ser discutidos. 
6. Excetuando o CHVNGE, que para além casuística, apresenta um nível de especialização avançado. 
7. Estes serviços estarão disponíveis num nível suprarregional, apenas num hospital superiormente designado, tendo em conta a casuística nacional. 
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6.3. CARACTERIZAÇÃO DA VALÊNCIA DE PNEUMOLOGIA NAS INSTITUIÇÕES HOSPITALARES DO GRUPO I 

 

Apesar de a Pneumologia ser considerada uma valência opcional no âmbito das especialidades 

primárias das instituições do grupo I, considera-se que para áreas de influência direta 

superiores a 75.000 habitantes, deve existir a valência de Pneumologia. A globalidade das 

instituições hospitalares apresentam-na de forma estruturada, contudo poderá haver a 

necessidade de optimizar a capacidade instalada, no que se refere a instalações, equipamentos 

e recursos humanos, de modo a satisfazer os requisitos mínimos definidos na Tabela 12.  

 

Refira-se ainda, que existe uma grande heterogeneidade no que diz respeito a população de 

atração direta neste grupo hospitalar, conforme se pode constatar pela análise da Tabela 1. 

Este tipo de disparidade é acompanhado também de graus de diferenciação hospitalar e 

tecnológica muito distinta para instituições do mesmo nível. Destaca-se o Hospital Fernando 

da Fonseca, E.P.E. que apesar de ser um hospital do grupo I, apresenta uma carteira de 

cuidados mais próxima dos hospitais do grupo III (exceto na valência de Cirurgia Torácica) e 

portanto mais adequada à sua elevada cobertura populacional. 

 

Pretende-se que os hospitais de grupo I tenham os recursos médico-hospitalares suficientes 

para atender a maioria dos problemas que surgirem na sua área de influência direta. Sempre 

que as situações clínicas ultrapassem a capacidade instalada, em termos de recursos 

tecnológicos e/ou assistenciais os doentes devem ser referenciados para o hospital/hospitais 

de nível subsequente. 

 

Os hospitais do grupo I devem dispor de consulta externa e internamento. Devem dispor, 

igualmente, de todas as técnicas básicas de diagnóstico de Pneumologia (conforme Tabela 12 e 

Tabela 13) e apoiar o tratamento de proximidade dos doentes enviados pelos cuidados de 

saúde primários, assim como funcionar como consultadoria para os referidos cuidados e 

também para os hospitais de menor dimensão.  

 

A nível das consultas externas, para além da consulta de cessação tabágica devem dispor de 

uma consulta de pneumologia geral, com capacidade de resposta rápida nos casos de suspeita 

de cancro de pulmão. Devem também dispor de consulta de alergologia respiratória, de 

perturbações respiratórias do sono, de oxigenoterapia e de ventiloterapia domiciliárias. Nos 
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casos em que o número de elementos da equipa clínica não permita a desagregação por 

consultas monotemáticas diferenciadas, a consulta de pneumologia geral deverá contemplar 

para além da vertente oncológica, as áreas de alergologia respiratória, sonologia e insuficiência 

respiratória.     

 

Tabela 13. Caracterização da carteira de serviços mínima nos hospitais de Grupo I.  

 CARTEIRA DE SERVIÇOS 

Internamento Camas dedicadas ou a nível da medicina interna  

Lotação Adequada à área de influência primária da instituição* 

Consulta externa 

Cessação tabágica/ Pneumologia Geral/ Alergologia respiratória / 

Sonologia / Insuficiência respiratória e cuidados respiratórios 

domiciliários / Pneumologia oncológica 

Técnicas de pneumologia de intervenção Broncofibroscopia e drenagens pleurais 

Outras técnicas  Espirometria e estudos do sono nível 3 e 4 

 

Nota: *O cálculo da lotação é feito tendo em conta a demora média nacional em pneumologia do ano anterior, para uma taxa de 

ocupação ideal de 85%. 

 

A equipa mínima para assegurar a broncofibroscopia é de um pneumologista e dois 

enfermeiros treinados. As salas de broncoscopia devem ter acesso fácil a equipamento portátil 

de radiologia. 

 

Não é exigido a estas instituições hospitalares, possuírem equipas multidisciplinares de 

oncologia torácica. Devem referenciar para instituições de nível superior, sempre que haja 

necessidade de pneumologia de intervenção complexa ou intervenção pela cirurgia torácica.  

 

 

CARACTERIZAÇÃO QUANTO A RECURSOS HUMANOS MÉDICOS MÍNIMOS 

 

Para a obtenção do número desejável de médicos, nas instituições do grupo I, de acordo com o 

mínimo exigível, recomenda-se a aplicação de um ETC médico de 1/40.000 habitantes, tendo 

em conta que é expectável que da sua área de atração direta, estas instituições apenas 

consigam assistir cerca de 85% dos habitantes da atração direta. 

 

Assim para uma área de influência direta igual ou superior a 100.000 habitantes, considera-se 

necessário um quadro mínimo de 3 médicos especialistas inscritos na Ordem dos Médicos.  
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6.4. CARACTERIZAÇÃO DA VALÊNCIA DE PNEUMOLOGIA NAS INSTITUIÇÕES HOSPITALARES DO GRUPO II 

 

Este grupo de hospitais é mais diferenciado do que o anterior, conforme se pode constatar 

pela análise da carteira de serviços e cuidados presentes na Tabela 12 e na Tabela 14.  

 

Tabela 14. Caracterização da carteira de serviços mínima nos hospitais de Grupo II. 

 CARTEIRA DE SERVIÇOS 

Internamento Camas dedicadas  

Lotação Adequada à área de influência primária da instituição* 

Unidade de Cuidados Intermédios com VNI de agudos / 

Camas dedicadas a VNI de agudos 

Unidade de intermédios com alocação de enfermeiros com 

experiência em VNI 

Consulta externa 

Cessação tabágica/ Pneumologia Geral/ Alergologia respiratória / 

Sonologia / Insuficiência respiratória e cuidados respiratórios 

domiciliários / Pneumologia oncológica  

Equipas multidisciplinares Oncologia torácica médica e reabilitação respiratória 

Técnicas de pneumologia de intervenção 
Broncofibroscopia e drenagens pleurais, Pneumologia de 

intervenção complexa opcional 

Laboratório de função respiratória 
Espirometria, pletismografia, difusão do CO e prova de 

provocação inalatória inespecífica 

Laboratório do sono (nível II) Estudos do sono de nível 1,2,3 e 4 

 

Nota: *O cálculo da lotação é feito tendo em conta a demora média nacional em pneumologia do ano anterior, para uma taxa de 

ocupação ideal de 85%. 

 

Os hospitais de grupo II devem dispor de consulta externa e internamento com camas 

dedicadas e ter unidades intermédias ou áreas especiais no seio das enfermarias de 

pneumologia onde exista a possibilidade de instituir VNI no contexto de insuficiência 

respiratória aguda, com as equipas vocacionadas para a prática desta opção terapêutica. 

 

A consulta de patologia do sono será vocacionada para as perturbações respiratórias do sono 

que deverão ser estudadas em laboratório do sono (nível II). Recomenda-se a categorização do 

doente quanto à prioridade de acessibilidade ao estudo do sono, em urgente, semi-urgente e 

rotina. 
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CARACTERIZAÇÃO QUANTO A RECURSOS HUMANOS MÉDICOS MÍNIMOS 

 

Os hospitais do grupo II devem apresentar um quadro mínimo de 4 médicos para uma 

população 100.000 habitantes. Esses cálculos devem ter em consideração 95% da sua área de 

influência direta, acrescida de 10% da área de captura das instituições de grupo I, que para 

eles referenciam. Para a obtenção do número desejável de médicos de acordo com o mínimo 

exigível, recomenda-se a aplicação de um ETC médico de 1/30.000 habitantes. Exceção a esta 

regra é o CHVNGE, que face ao seu elevado nível de especialização e diferenciação em 

Pneumologia e Cirurgia Torácica, recomenda a utilização da metodologia aplicada aos hospitais 

de grupo III.   

 

 

6.5. CARACTERIZAÇÃO DA VALÊNCIA DE PNEUMOLOGIA NAS INSTITUIÇÕES HOSPITALARES DO GRUPO III 

 

Este grupo de hospitais é mais diferenciado do que o anterior, conforme se pode constatar 

pela análise da carteira de serviços e cuidados presentes na Tabela 12 e na Tabela 15. À 

semelhança das instituições hospitalares do grupo II, devem dispor de consulta externa e 

internamento com camas dedicadas.    

 

Nas instituições hospitalares do grupo III é obrigatório a existência de centros especializados 

em Pneumologia de Intervenção Complexa, centros especializados em oncologia torácica 

médico cirúrgica, com valência de Cirurgia Torácica obrigatória.  

 

Associado à Unidade/Serviço de Cirurgia Torácica deve existir uma unidade de cuidados 

intensivos capaz de seguir os doentes pós-toracotomia sempre que necessário. 

 

A Reabilitação Respiratória também deverá funcionar em articulação com ambas as valências 

(pneumologia e cirurgia torácica). 

 

Tabela 15. Caracterização da carteira de serviços mínima nos hospitais de Grupo III.  

 CARTEIRA DE SERVIÇOS 

Internamento Camas dedicadas  

Lotação Adequada à área de influência primária da instituição* 



RNEHR PNEUMOLOGIA  
 

50 

 CARTEIRA DE SERVIÇOS 

Unidade de Cuidados Intermédios com VNI de agudos / 

Camas dedicadas a VNI de agudos  

Unidade de intermédios com alocação de enfermeiros com 

experiência em VNI, Pneumologia oncológica, 

Consulta externa 

Cessação tabágica/ Pneumologia Geral/ Alergologia respiratória / 

Sonologia / Insuficiência respiratória e cuidados respiratórios 

domiciliários / Pneumologia oncológica, Patologia do Interstício  

Equipas multidisciplinares 
Oncologia torácica médica-cirúrgica, Medicina do sono, 

Reabilitação respiratória, Patologia do Interstício 

Técnicas de pneumologia de intervenção 
Pneumologia de Intervenção complexa para procedimentos 

broncológicos e pleurais. 

Laboratório de função respiratória 
Espirometria, pletismografia, difusão do CO e prova de 

provocação inalatória inespecífica 

Laboratório do sono (nível II / III opcional) Estudos do sono de nível 1,2,3 e 4 

 

Nota: * O cálculo da lotação é feito tendo em conta a demora média nacional em pneumologia do ano anterior, para uma taxa de 

ocupação ideal de 85%. 

 

Consideram-se serviços especializados opcionais a ventilação domiciliária complexa, os centros 

especializados em patologia do interstício, e no tratamento da hipertensão pulmonar e da 

fibrose quística. A transplantação pulmonar deverá manter-se no único centro nacional, já 

definido superiormente e sediado no Centro Hospitalar Lisboa Central.  

 

 

CARACTERIZAÇÃO QUANTO A RECURSOS HUMANOS MÉDICOS MÍNIMOS 

 

Considera-se que os hospitais do grupo III devem responder a toda a sua área de influência 

direta, bem como a 5% a 15% da área de captura dos hospitais de níveis inferiores que para 

eles referenciam. Para a obtenção do número desejável de médicos de acordo com o mínimo 

exigível, recomenda-se a aplicação de um ETC médico de 1/15.000 a 20.000 habitantes. Assim, 

é necessário um quadro mínimo de 20 pneumologistas, ou seja de 7 médicos/100.000 

habitantes. Contudo, este número poderá ser acrescido, se se tratar de um serviço 

universitário com acrescidas necessidades de formação e de investigação e/ou, se na referida 

instituição os pneumologistas forem alocados a unidades de cuidados intensivos/intermédios 

ou a equipas fixas dos serviços de urgência ou ainda a futuros Centros de Referência.    
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ORGANIZAÇÃO DE CENTROS ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA DE INTERVENÇÃO COMPLEXA 

 

A Pneumologia de Intervenção Complexa pode ser definida como a área da Pneumologia 

relacionada com a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos invasivos que 

exijam treino adicional a um programa standard de formação em Pneumologia.  

 

Os procedimentos respiratórios invasivos tornaram-se cada vez mais sofisticados (por exemplo 

EBUS, Laser, stenting), pelo que devem existir eminentemente em instituições hospitalares de 

grupo III, onde exista acessibilidade imediata a Cirurgia Torácica.  

 

Os hospitais de grupo III devem ter capacidade instalada no que se refere a instalações, 

equipamento e recursos humanos para realizar pneumologia de intervenção complexa, a um 

nível regional. Devem também ser capazes de assegurar esta valência ao longo das 24 horas 

diárias, no que diz respeito a eventuais intervenções necessárias (em adultos ou crianças), com 

caráter urgente ou emergente, pelo que deverá existir este tipo de serviço em regime de 

prevenção, nas regiões Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve. 

 

As unidades de Pneumologia de Intervenção Complexa deverão organizar-se com base no 

pressuposto de que para se manter o grau de competência necessária à execução das técnicas 

envolvidas é necessário assegurar um fluxo mantido de doentes referenciados e um número 

mínimo de procedimentos efetuados (Tabela 16). 

 

Os procedimentos relacionados com esta área dizem respeito a: 

i. Abordagem dos problemas de via aérea complexa; 

ii. Obstrução (benigna ou maligna) da via aérea central; 

iii. Abordagem complexa das doenças pleurais. 

 

Os procedimentos diagnósticos e terapêuticos incluem a broncoscopia rígida, a biopsia e a 

punção aspiração transbrônquica, a broncoscopia laser, a coagulação argon-plasma, a 

colocação de stents, a braquiterapia e a toracoscopia médica. 

 

Relativamente a instalações recomenda-se uma área com espaço para a colocação do 

equipamento e livre circulação do pneumologista, do anestesiologista e do enfermeiro. 
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É recomendável que os procedimentos sejam efetuados sob observação de vídeo. Alguns 

procedimentos terão de ser executados no bloco operatório. O local deverá estar equipado 

com monitor cardiorespiratório e equipamento de reanimação cardiorespiratória. Deverá 

haver uma sala de recobro apetrechada com oxigénio, aspirador de secreções e monitorização 

adequada. Na Tabela 16 discriminam-se os níveis mínimos de procedimentos para a aquisição 

e manutenção da competência em pneumologia de intervenção complexa. 

 

Tabela 16. Níveis mínimos de procedimentos para a aquisição e manutenção da competência em pneumologia de 
intervenção complexa. 

TÉCNICA AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIA MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA 

BRONCOSCOPIA RÍGIDA 20 Procedimentos supervisionados 10-15 PROCEDIMENTOS/ANO 

EBUS 40 Procedimentos supervisionados 25 PROCEDIMENTOS/ANO 

BRONCOSCOPIA LASER >10 Procedimentos supervisionados 10-15 PROCEDIMENTOS/ANO 

ARGON-PLASMA >10 Procedimentos supervisionados 5-10 PROCEDIMENTOS/ANO 

COLOCAÇÃO DE STENTS >10 Procedimentos supervisionados 5-10 PROCEDIMENTOS/ANO 

TORACOSCOPIA MÉDICA 20 Procedimentos supervisionados 10- 20 PROCEDIMENTOS/ANO 

 

 

ORGANIZAÇÃO DE CENTROS ESPECIALIZADOS E DAS UNIDADES DE ONCOLOGIA TORÁCICA 

 

Um doente referenciado por suspeita de cancro do pulmão deve ser assistido por um 

pneumologista dentro de um prazo de 2 semanas e o diagnóstico e respetivo plano 

terapêutico deverá estar estabelecido dentro de outras 2 semanas. Algumas investigações 

diagnósticas exigem competências apenas passíveis de ser asseguradas por centros regionais a 

nível de hospitais de grupo III, como é o caso das mediastinoscopias e da realização de EBUS.  

 

Nessas circunstâncias os doentes deverão ser avaliados em centros especializados de 

oncologia torácica médico-cirúrgica. Estes centros devem ter equipas multidisciplinares 

constituidas por pneumologista de intervenção, imagiologista, pneumologista oncológico 

(responsável pela instituição da quimioterapia), anatomopatologista, radioterapeuta, cirurgião 

torácico, todos com competência específica em oncologia torácica. 
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Nos hospitais onde não exista cirurgia torácica o doente com cancro do pulmão deverá ser 

seguido em unidades de oncologia torácica. Na Tabela 17 discriminam-se as valências 

necessárias para centros especializados e para unidades de oncologia torácica.  

 

Uma unidade de oncologia torácica terá de ser capaz, para além de instituir quimioterapia, de 

tratar eventuais possíveis complicações da mesma e instituir terapêutica paliativa. 

 

Os centros especializados em oncologia torácica terão que ter capacidade para assegurar a 

realização de cirurgia torácica, com objetivos diagnósticos, curativos ou de paliação. Para além 

da valência da cirurgia torácica, necessitarão de anestesiologistas torácicos, unidade de 

cuidados intensivos e acessibilidade a reabilitação respiratória. 

 

Tabela 17. Valências necessárias para centros e unidades de oncologia torácica. 

CENTRO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA TORÁCICA UNIDADE DE ONCOLOGIA TORÁCICA* 

Pneumologista oncológico Pneumologista oncológico / Oncologista médico 

Pneumologista de Intervenção Acesso a imagiologia 

Cirurgião Torácico Cuidados Paliativos 

Imagiologista Torácico  

Anatomopatologista  Torácico  

Radioterapeuta  

Reabilitação respiratória  

Cuidados Paliativos  

 

Legenda: * Cuidados Mínimos 

 

A evolução do modelo proposto, para o tratamento cirúrgico do cancro do pulmão será no 

sentido das respetivas cirurgias serem realizadas maioritariamente por cirurgiões torácicos 

integrados em centros de cirurgia torácica altamente especializados. 

 

As necessidades previsíveis de cirurgia torácica major em oncologia rondam as 1.500 a 2.000 

cirurgias/ano. Face ao número de cirurgiões torácicos e à sua distribuição pelos hospitais de 

grupo III, propomos a sua organização em dois tipos de centros de cirurgia torácica: os centros 

altamente especializados (CHSJ, CHVNGE, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 
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– CHUC –, Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. – CHLC – e CHLN), predominantemente 

de cariz universitária e que executam mais de 250 cirurgias torácicas major/ano e as unidades 

de cirurgia torácica standard que poderão funcionar isoladamente ou em associação com a 

cirurgia cardíaca.  

 

Ainda que o CHVNGE seja um hospital do Grupo II, deverá ser considerado como um centro de 

Cirurgia Torácica altamente especializado, fruto do número de intervenções major que realiza 

e decorrente da sua interelação com o serviço de pneumologia do referido centro hospitalar.  

 

As unidades de cirurgia torácica standard (IPO Porto, Coimbra e Lisboa) para manter 

autonomia deverão efetuar pelo menos 100 intervenções torácicas major por ano e ser 

coordenadas por cirurgiões. Os resultados no tratamento da cirurgia do cancro do pulmão 

relacionam-se com o volume de cirurgias realizadas, havendo evidência de maior 

sobrevivência a curto prazo e menores complicações nos serviços com maior número de 

cirurgias realizadas. Por este motivo não é recomendável a existência de centros que não 

executem pelo menos 100 cirurgias torácicas major. Também se exige que a mediana do 

tempo de espera para a cirurgia curativa não ultrapasse os 15 dias. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSPLANTAÇÃO PULMONAR 

 

A transplantação pulmonar é de carácter supra-regional ou nacional, ocorrendo num único 

centro dedicado, com Cirurgia Cardíaca e Torácica (Hospital de Santa Marta – CHLC). A curto e 

médio prazo apenas se recomenda a existência de um único centro de transplantação 

pulmonar de modo a manter níveis adequados de taxa de sucesso (equivalentes aos dos 

centros de referência internacionais). Se a sobrevivência após 12 meses for inferior a 70%, o 

programa deverá ser revisto.  

 

O Centro de Transplante Pulmonar do Hospital de Santa Marta (CHLC) realizou nos últimos 

anos mais de 100 transplantes pulmonares, verificando-se uma média de 15 transplantes/ano. 

Em 2014 foram realizados 19 transplantes. À semelhança de congéneres europeus, o Centro 

de Transplantes Pulmonares do Hospital de Santa Marta é constituído por uma Equipa 

Multidisciplinar que inclui: 
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i. Pneumologia com especialização na área de transplantação e diferenciação no manejo 

específico das várias patologias respiratórias complexas (fibrose pulmonar idiopática, 

fibrose quística, entre outras); 

ii. Cirurgia Torácica com elevada especialização; 

iii. Cirurgia Cardíaca com capacidade para técnicas de circulação/ oxigenação extra 

corporal; 

iv. Cuidados intensivos, com quartos de isolamento pressurizados e acesso a todas as 

técnicas de ventilação/oxigenação e de depuração renal. 

 

Os critérios de referenciação e aceitação em lista estão de acordo com os consensos 

internacionais e estão disponíveis e são divulgados, pelo Centro de Transplante a todos os 

centros pneumológicos. A equipa do Centro de Transplante, após avaliação prévia da 

informação clínica do doente referenciado bem como de todos os exames, decide da eventual 

aceitação e inclusão em lista de espera activa. 

 

No primeiro ano pós transplante, o centro efetua o seguimento apertado do doente, em 

colaboração com o serviço de Pneumologia que referenciou. Após esse período, e de modo a 

proporcionar menos incómodos aos doentes de regiões afastadas de Lisboa, a vigilância deve 

passar gradualmente para o serviço referenciador, mas sempre com um seguimento regular no 

Centro de Transplante. 

 

A médio/longo prazo estima-se que exista uma crescente referenciação de doentes para 

transplante. Uma mais adequada selecção e manutenção de dadores de órgãos permitirá um 

aumento dos números de transplantes pulmonares, sendo previsível que se possa atingir o 

número considerado ideal para a população portuguesa e similar a outros centros europeus 

(20 a 40 transplantes/ano). 
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ORGANIZAÇÃO DE CENTROS ESPECIALIZADOS EM VENTILAÇÃO DOMICILIÁRIA COMPLEXA 

 

Esta especificação diz respeito às infraestruturas hospitalares de grupo III necessárias ao 

seguimento de doentes com necessidades em ventilação domiciliária (ventilação crónica) 

complexa. 

Esta infra-estrutura inclui: 

i. Cuidados intensivos respiratórios com competência em desmame de doentes nos 

modos de ventilação domiciliária menos intrusivos; 

ii. Estrutura de internamento para efetuar o step down dos cuidados intensivos 

(Unidades de Cuidados Intermédios ou Intermédios Respiratórios, incluindo em 

Pediatria); 

iii. Serviço de diagnóstico para avaliação de doentes com necessidades ventilatórias 

complexas; 

iv. Equipas multidisciplinares de apoio com médicos e outros profissionais dedicados à 

ventilação (cardiopneumologistas, fisioterapêutas, terapêutas da fala); 

v. Acessibilidade a serviço de urgência em caso de falha de equipamento. 

 

A população servida por este tipo de centro altamente especializado compreende os doentes 

ventilados por traqueostomia, com pacing diafragmático e com modos sofisticados de VNI. O 

estudo Eurovent estimou uma prevalência em Portugal de doentes sob VNI de 9,3/100.000 

habitantes, onde se incluíam doentes complexos e não complexos.  

 

O tipo de doentes a seguir nestas unidades é o seguinte: 

i. Doentes ventilados por traqueostomia; 

ii. Doentes dependentes de VNI mais de 14 horas; 

iii. Doentes sob VNI <14 horas, mas com diagnósticos médicos complexos (doença 

neuromuscular, cardiomiopatia, obesidade mórbida); 

iv. Doentes com pacing diafragmático; 

v. Doentes com perturbações respiratórias do sono parcialmente controlados. 

Nas camas de desmame deverá haver um rácio de um enfermeiro para cada 2 doentes; 

incluindo também enfermeiros de reabilitação e vários fisioterapeutas. 
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ORGANIZAÇÃO DE CENTROS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA DO SONO 

 

No que se refere à organização dos cuidados a prestar às doenças do sono, o que se 

recomenda é a diferenciação, no sentido da aquisição da competência em Medicina do Sono, 

dos médicos das principais especialidades afins, como a pneumologia, a pediatria, a neurologia 

e a psiquiatria. 

A referenciação aos centros de diagnóstico e tratamento partirá dos cuidados de saúde 

primários onde se coloca a suspeita diagnóstica. 

 

Os centros de diagnóstico e tratamento de patologia do sono deverão estruturar-se em três 

níveis, de acordo com o grau de complexidade e a necessidade de recursos humanos. 

O primeiro nível ou nível I será constituído por unidades cujo objectivo está focalizado 

essencialmente no diagnóstico e tratamento de doentes com perturbações respiratórias 

durante o sono, correspondendo o seu grau de complexidade à realização de estudos do sono 

cardiorespiratórios (nível 3). Neste nível é essencial que seja implementada uma coordenação 

efetiva com unidades de maior complexidade, de modo a promover o controlo de qualidade 

necessário ao serviço oferecido, possibilitando desta forma a prestação de cuidados de 

proximidade.  

O segundo nível ou nível II assenta em especialistas com competência em medicina do sono, 

que devotem mais de 50% do seu tempo a esta área, mas cujo campo clínico de atuação se 

restringe às perturbações respiratórias do sono. Uma unidade de sono de nível II deverá 

possuir um laboratório do sono com pelo menos dois quartos de sono equipados com 

polissonografia completa, supervisionados por técnicos de sono que efetuarão estudos 

polissonográficos de nivel 1. Estas unidades devem articular-se com unidades de sono de nível 

inferior e em situações complexas referenciar para centros especializados em medicina do 

sono. 

Estes últimos constituem o nível III que corresponde aos centros multidisciplinares para o 

diagnóstico e tratamento das doenças do sono, sendo coordenadas ou co-cordenadas por um 

pneumologista. Os seus médicos têm competência para o tratamento de todas as doenças do 

sono e não apenas das perturbações respiratórias do sono. Estes centros tratam casos 

complexos e têm um importante componente de formação e de investigação. Possuem mais 

que dois quartos de sono e devem articular-se com as unidades de nível inferior, recebendo 
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referenciação dos casos complexos. Recomenda-se a existência de laboratórios do sono para 

adultos e para crianças.  

 

Deverá existir um laboratório do sono regional nível III com um pneumologista em 

coordenação ou co-coordenação, a tempo completo (1 ETC 40 horas/semana) no caso de 

populações com mais de 500.000 habitantes. Este laboratório deverá estar equipado com 

polissonografia com EEG e deverá manter ligações com a ORL, Neurologia, Psiquiatria. O seu 

responsável deverá ter competência em medicina do sono. Deverá funcionar a um nível 

regional e manter ligações de referenciação com centros satélites, com menos recursos 

diagnósticos e diferenciação técnica. Para além do responsável coordenador são necessários, 

técnicos de neurofisiologia ou cardiopneumologia com formação específica na área e um 

número de médicos, de acordo com o fluxo de doentes. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DE CENTROS ESPECIALIZADOS EM DOENÇAS DO INTERSTÍCIO PULMONAR 

 

As doenças do interstício pulmonar compreendem um largo espectro de condições que se 

caracterizam por inflamação e/ou fibrose pulmonar da parede alveolar com diminuição das 

trocas gasosas. As mais comuns são a fibrose pulmonar idiopática, a pneumonite de 

hipersensibilidade/alveolite alérgica extrínseca e a sarcoidose. Adicionalmente existe um 

grande grupo de doentes com doenças do tecido conjuntivo como a artrite reumatóide e a 

esclerose sistémica, ocorrendo doença intersticial pulmonar em cerca de 30% destes e ainda 

um conjunto de doenças mais raras, englobadas nas chamadas Pneumonias Intersticiais 

Idiopáticas (como a Pneumonite intersticial não específica –NSIP–, a pneumonite intersticial 

descamativa, a bronquiolite respiratória com doença intersticial, a pneumonia organizativa e a 

pneumonia intersticial aguda), a histiocitose X e a linfagioleiomiomatose (LAM). 

 

A raridade relativa das doenças do interstício torna o diagnóstico difícil e leva ao aparecimento 

de tratamentos altamente especializados (como por exemplo a pirfenidona e o nintedanib). 

Por estes motivos considera-se que o tratamento destes doentes deverá fazer-se em centros 

dedicados e especializados.  
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Considera-se a necessidade de um centro para cada 3.500.000 habitantes, em hospitais do 

Grupo III (CHSJ, CHUC, CHLN) com centros satélites afiliados. Centros que, por 

condicionalismos geográficos, acompanhem um número pequeno de doentes, devem ser 

considerados satélites de centros especializados, podendo existir 4 a 6 centros satélites por 

cada centro de alta diferenciação. As indicações para referenciação dizem respeito à 

confirmação do diagnóstico ou à necessidade de intervenções diagnósticas complexas (como 

por exemplo biopsia pulmonar cirúrgica) e também para integração em protocolos de novos 

fármacos/fármacos experimentais. Deve ser considerada a referenciação para o centro supra-

regional de transplantação pulmonar no CHLC, sempre que esta opção terapêutica se coloque. 

 

As orientações internacionais enfatizam a abordagem multidisciplinar envolvendo 

pneumologistas dedicados, imagiologistas torácicos, anatomopatologistas torácicos, e também 

cirurgiões torácicos. Esta abordagem multidisciplinar é essencial para o diagnóstico e para a 

decisão terapêutica adequada. 

 

A natureza progressiva da maioria destas doenças exige a integração de centros de cuidados 

paliativos respiratórios e de transplantação pulmonar. 

 

O objetivo destes centros é, mediante uma abordagem multidisciplinar, providenciar um 

diagnóstico correto e iniciar a terapêutica farmacológica e não farmacológica apropriadas. 

Deve também assegurar a equidade ao tratamento e à monitorização dos doentes. 

 

A avaliação diagnóstica incluiu: 

i. Estudo completo da função pulmonar incluindo a difusão do CO, a determinação da 

Capacidade Vital Forçada (FVC), da Capacidade Pulmonar Total (TLC) por 

pletismografia e a gasometria arterial; 

ii. Prova de marcha de 6 minutos; 

iii. Tomografia torácica (TC) de alta resolução; 

iv. Avaliação analítica do perfil de autoimunidade; 

v. Ecocardiograma das cavidades direitas; 

vi. Oximetria noturna; 

vii. Broncoscopia com lavado broncoalveolar e biopsias pulmonares transbrônquicas (em 

casos selecionados); 
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viii. Biopsia pulmonar cirúrgica em casos selecionados (10-15%); 

ix. Na LAM, genotipagem para a esclerose tuberosa; 

x. Na sarcoidose sistémica, ressonância magnética cardíaca; 

xi. Na histiocitose X, TC da hipófise e óssea; 

xii. Na proteinose alveolar, pesquisa de anticorpos anti GM CSF. 

 

Tabela 18. Requisitos necessários para centros especializados em doenças do interstício pulmonar. 

 RECURSOS HUMANOS 

Equipa multidisciplinar  

 Pneumologista dedicado a interstício e um coordenador  

 Imagiologista torácico 

 Anatomopatologista torácico 

 Cirurgia Torácica 

Serviços Necessários  

 Avaliação da Função Pulmonar 

 Pneumologia de intervenção 

 Avaliação de autoimunidade  

 Capacidade de administração de fármacos citotóxicos 

 Monitorização de imunosupressores 

 Reabilitação respiratória 

 Cuidados Intensivos 

Acessibilidade   

 Centro de Transplante pulmonar 

 Centros de Hipertensão pulmonar 

 

 

ORGANIZAÇÃO DE CENTROS ESPECIALIZADOS NO TRATAMENTO DE FIBROSE QUÍSTICA 

 

Os doentes com certas condições, como a fibrose quística, devem ser seguidos a nível regional 

em Centros Especializados no diagnóstico e tratamento da fibrose quística. O objetivo é 

assegurar um nível de prestação de cuidados que permita aos doentes beneficiar de todas as 

alternativas diagnósticas e terapêuticas que lhes possibilite atingir sobrevivências longas e com 

qualidade, ao mesmo tempo que torna possível a racionalização dos diversos recursos de 

forma a otimizar a relação custo efetividade num modelo de gestão atualizado e organizado.  

 

Nos países com baixa prevalência da doença entre os quais nos incluímos, o número mínimo 

de doentes seguidos num Centro Especializado é de 50. Centros que, por condicionalismos 



RNEHR PNEUMOLOGIA 

 

61 

geográficos sigam um número inferior de doentes devem ser considerados satélites de centros 

maiores, devendo estes últimos, sempre que necessário assegurar todo o apoio requerido. O 

número de doentes em seguimento permanente nestes centros satélite nunca deverá ser 

inferior a 20, de modo a que continuem a ser considerados como tal. Por razões geográficas 

pode ainda admitir-se a existência de consultas com menor número de doentes em 

seguimento permanente, mas que deverão ter o apoio e a supervisão permanente de 

especialistas dos Centros Especializados. 

 

Tendo em conta o número crescente de doentes adultos com fibrose quística é atualmente 

obrigatório que o Centro Especializado pediátrico garanta a transição para o Centro 

Especializado de adultos preferencialmente na mesma Instituição Hospitalar, obedecendo a 

um programa de transição bem estruturado. 

 

O modelo de organização proposto para a prestação de cuidados de saúde a doentes com 

fibrose quística em Portugal é o seguinte:  

i. Um Centro Supra-Regional de Tratamento e Diagnóstico Pediátrico e de Adultos no 

CHLN, com capacidade para realizar todos os métodos de diagnóstico nomeadamente 

os novos métodos para confirmação diagnóstica de casos duvidosos. Este centro 

deverá estar integrado na Clinical Trial Network (CTN) da European Cystic Fibrosis 

Society (ECFS), responsável nacional pelo Registo Europeu de doentes na base de 

dados ECFS - Patient Registry pela promoção e colaboração em projetos científicos 

com as equipas de investigação nacionais; 

ii. Um Centro Especializado Pediátrico e de Adultos (CHSJ); 

iii. Um Centro Especializado Pediátrico e de Adultos (CHUC); 

iv. Dois Centros Pediátricos Satélites (Hospital de Santo. António – CHP – e Hospital de D. 

Estefânia – CHLC);  

v. Duas Consultas de Tratamento Pediátrico e de Adultos Satélites (Regiões Autónomas 

da Madeira e Açores);  

vi. Um Centro Supra-Regional Nacional, de Transplante Pulmonar (Hospital de Santa 

Marta – CHLC).  
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CHLN
Pediatria  62 
Adultos  42

CHLC
Pediatria  33
Adultos   25*

CHU Coimbra
Pediatria  22
Adultos  28

CH Porto
Pediatria  36
Adultos  10

CH S.João
Pediatria 45
Adultos 25

CH Funchal
Pediatria  6
Adultos  5

Açores – Ponta 
Delgada

Pediatria  10
Adultos  2

* 12 doentes em seguimento pós-transplante no H.Sta Marta  

Figura 1. Grupo etário e número de doentes seguidos por Centro. 

 

Tabela 19. Definição dos Centros Especializados, Centros Satélites e Consultas de Tratamento. 

ARS Norte 

 Centro Hospitalar de São João (CHSJ) - Centro de Referência Pediátrico e de  Adultos 

 Centro Hospitalar do Norte - Centro Pediátrico Satélite do Centro de Referência do CHSJ 

ARS Centro 

 Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC) - Centro de Referência Pediátrico e de Adultos  

ARS Lisboa e Vale do Tejo 

 Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) - Centro Supra Regional Pediátrico e de Adultos 

 Centro Hospitalar Lisboa Central (CHLC) - Centro Pediátrico Satélite do Centro Supra Regional do CHLN 

 Hospital de Santa Marta (CHLC) - Centro de Referência Nacional de Transplante Pulmonar  

Região Autónoma da Madeira 

 Centro Hospitalar do Funchal – Consultas de Tratamento Pediátrico e de Adultos satélites do Centro Supra Regional Pediátrico 
e de Adultos do CHLN 

Região Autónoma dos Açores 

Hospital do Divino Espírito Santo - Ponta Delgada – Consulta de Tratamento Pediátrico e de Adultos de toda a Região 
Autónoma dos Açores e satélite do Centro Supra Regional Pediátrico e de Adultos do CHLN 

 

Um Centro Especializado de tratamento de fibrose quística deverá incluir na sua organização 

um Centro Pediátrico e um Centro de Adultos. A equipa do centro especializado deverá contar 

com um mínimo de dois médicos Pediatras para seguimento dos doentes até aos 18 anos e 
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dois médicos pneumologistas para seguimento dos doentes adultos (a partir dos 18 anos), por 

cada 50 doentes. 

 

Os Centros devem ter possibilidade de assegurar o internamento, dos doentes com fibrose 

quística, considerando sempre o sistema de regulação e disponibilidade de camas na rede do 

SNS e sempre que possível em quartos de isolamento individuais. A unidade de internamento 

poderá ocupar uma área de internamento médico sem necessitar de espaço autónomo, mas 

deve ser constituída por, pelo menos, dois a quatro quartos de isolamento, com, pelo menos 

um, com pressão negativa para cada 50 doentes, a gerir em articulação com as necessidades 

de internamento de outras patologias. 

 

Os Centros devem ter disponíveis: 

i. 3 Gabinetes de consulta (16 m2) com ventilação para o exterior; 

ii. Uma sala para ensino e treino dos doentes em técnicas de cinesiterapia respiratória e 

aerossolterapia; 

iii. Uma sala equipada para treino de exercício;  

iv. Uma sala partilhada para reuniões multidisciplinares, formação e ensino da equipa; 

v. Uma a duas salas para hospital de dia com capacidade para assegurar regularmente as 

sessões previstas para este hospital. Toda a área atribuída ao Centro Especializado 

deve obedecer a estritas regras de controlo da infeção hospitalar e de política de 

segregação de doentes. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO INTERNAMENTO DE DOENTES COM TUBERCULOSE 

 

A notificação de novos casos de tuberculose atingiu o seu ponto mais baixo em 2014, com uma 

taxa de incidência de 19,1 novos casos/100.000 habitantes. 

 

Com o objetivo de melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos doentes e também com o 

objetivo de reduzir as taxas nacionais de tuberculose será necessário promover a integração e 

coordenação dos serviços prestados nos hospitais com os serviços da comunidade. Para o 

efeito é necessário ter uma política de abordagem mediante uma equipa coesa, não só em 

termos individuais dos doentes, mas sobretudo no planeamento comum das políticas de 
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controlo da tuberculose. Assim será desejável que as equipas médicas e de enfermagem 

responsáveis pela tuberculose a nível comunitário e hospitalar se reunam numa base regular e 

regional. 

 

A referenciação para um hospital de nível regional está indicada para casos de doença extensa 

e de tuberculose multiresistente. O internamento destes últimos casos deverá fazer-se 

preferencialmente para os CHVNGE, CHLN e Centro Hospitalar do Algarve, dado que estes 

hospitais asseguram respetivamente o funcionamento dos centros de multiresistência regional 

do Norte, de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve e possuem pneumologistas com experiência 

em multiresistência. Devem por isso, ter estrutura de isolamento dos doentes com quartos de 

pressão negativa e acesso aos antibacilares de segunda linha. 
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7 – INDICADORES A UTILIZAR NO DESENVOLVIMENTO E NA MONITORIZAÇÃO DE CADA REDE 

A rede de referenciação de pneumologia deverá ser monitorizada, mediante o recurso a 

indicadores de planeamento, indicadores de acessibilidade, indicadores de impacto e de 

resultado. A periodicidade de monitorização deverá ser anual.  

 

Os indicadores de planeamento terão como objetivo a avaliação da adequação da capacidade 

instalada, ou seja analisarão o grau de concordância entre a capacidade atual (fonte ACSS) e a 

capacidade antecipada (fonte RNEHR Pneumologia). 

 

TIPO INDICADOR INDICADOR FONTE 

Recursos Humanos Nº de ETC médicos/100.000 habitantes/ano 
ACSS 

Lotação Lotação de agudos de pneumologia/1.000 habitantes/ano 

 

Nota: estes indicadores devem ser calculados por região de saúde e instituição hospitalar. 

 

Os indicadores de acessibilidade corresponderão à capacidade de resposta para o acesso às 

consultas de primeira vez, sendo o indicador escolhido o tempo máximo de resposta garantido 

(Fonte ACSS). No que concerne ao cancro do pulmão, um dos indicadores será a mediana (um 

mês) de resposta para cirurgia torácica (fonte ACSS). 

 

INDICADOR FONTE 

Conformidade da referenciação entre cuidados de saúde primários e hospitalares, com a arquitetura da Rede 

(através do CTH) ACSS 

Percentagem de consultas realizadas dentro do TMRG 

 

Legenda: 

CTH – Consulta a tempo e horas 

TMRG - tempo máximo de resposta garantido 

 

No que se refere aos indicadores de impacto poderão ser escolhidos o número de 

internamentos por asma, por DPOC, por fibrose pulmonar e por pneumonia, dado que são as 

doenças respiratórias crónicas mais prevalentes e a doença aguda com maior morbi-

mortalidade, sendo a evolução expectável, no sentido da redução. 
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TIPO INDICADOR INDICADOR FONTE 

Consulta 
Nº de consultas/1.000 habitantes/ano 

ACSS 

N.º Consultas/Médico/ano 

Internamento 

Nº de doentes saídos (internamento) /1.000 

habitantes/ano 

Demora média/ano 

Taxa de ocupação/ano 

Nº de cirurgias/1.000 habitantes/ano 

Nº de procedimentos torácicos major/1.000 

habitantes/ano 

 

Para indicadores de resultado propõe-se a letalidade intra-hospitalar (fonte ACSS), com 

particular enfoque na mortalidade prematura (abaixo dos 70 anos). Para o cancro do pulmão a 

sobrevivência é o melhor indicador (fonte ROR). 

 

INDICADOR FONTE 

Taxa de sobrevivência (por patologia oncológica) ROR 

Taxa de mortalidade (por patologia respiratória) DGS 

Taxa de Readmissões a 30 dias ACSS 

 

Nota: A Taxa de Readmissões a 30 dias é importante, quer por hospital tipo, quer por Serviços de Pneumologia e de Cirurgia 

Torácica. 
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8 – REFERENCIAÇÃO ELETIVA E DE URGÊNCIA. REFERENCIAÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA 

A doença respiratória constitui a segunda causa mais comum de idas ao serviço de urgência, 

razão pela qual cada vez mais os pneumologistas são solicitados a integrar as equipas fixas de 

urgência das unidades hospitalares. A sua intervenção é solicitada a nível dos serviços de 

urgência, particularmente nas exacerbações de asma, DPOC, pneumonia grave e 

pneumotórax. 

De acordo com o Despacho n.º 10.319/2014, de 25 de julho, a Rede de Serviço de Urgência 

integra os seguintes níveis de resposta, por ordem crescente de recursos e de capacidade de 

resposta: 

a) Serviço de Urgência Básico (SUB); 

b) Serviço de Urgência Médico -Cirúrgico (SUMC); 

c) Serviço de Urgência Polivalente (SUP) 

 

 

SERVIÇO DE URGÊNCIA BÁSICO 

 

1. Os SUB são o primeiro nível de acolhimento a situações de urgência, de maior proximidade 

das populações, e constituem um nível de abordagem e resolução das situações mais simples e 

mais comuns de urgência. 

2. Os SUB constituem-se ainda como um nível de estabilização inicial de situações urgentes de 

maior complexidade nas situações que exijam um nível de cuidados mais diferenciado, e em 

que o Sistema de Emergência Médica Pré-hospitalar não tenha condições para assegurar o 

transporte direto seguro para esse nível de responsabilidade de SU mais elevado, ou quando o 

utente não recorra aos serviços de atendimento telefónico que existem ao dispor do Sistema 

Nacional de Saúde (112 e Linha Saúde 24) e, como tal, se dirija diretamente aos SUB. 

3. O SUB deve existir onde se considere justificado para garantir o acesso, a serviços de 

urgência, quando a população de uma determinada área territorial não tenha assegurado um 

nível de SU superior (SUMC ou SUP) num tempo máximo de acesso de 60 minutos. 

4. Os SUB dispõem dos seguintes recursos mínimos: 

4.1. Humanos: dois Médicos em presença física, dois Enfermeiros em presença física, 

Técnico(s) de Diagnóstico e Terapêutica de áreas profissionais adequadas, de acordo com a 



RNEHR PNEUMOLOGIA  
 

68 

diversidade dos exames a efetuar, um Assistente Operacional com funções de auxiliar de 

ação médica e um Assistente Técnico, por equipa;  

4.2. Equipamento: Além do carro de emergência com o equipamento previsto em Norma 

da DGS, material para assegurar a via aérea, ventilador portátil, Monitor de Sinais Vitais, 

com desfibrilhador manual e automático, oxímetro, capnógrafo e pace-maker externo, 

eletrocardiógrafo de 12 derivações, equipamento para imobilização e transporte do 

traumatizado, condições e material para pequena cirurgia, radiologia simples (para 

esqueleto, tórax e abdómen), patologia química/química seca e capacidade de medição de 

gases do sangue e lactatos. 

4.3. O SUB tem uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV), ativável apenas pelo 

CODU do INEM, em gestão integrada, cujo elemento de enfermagem participa, além da 

atividade pré-hospitalar, na prestação de cuidados no Serviço de Urgência e colabora no 

transporte de doentes críticos. 

Neste tipo de serviço de urgência, no tocante a urgências pneumológicas deverá ser 

possível diagnosticar e tratar as principais recorrências à urgência, como sejam as 

exacerbações de asma, de DOPC e as pneumonias. A equipa médica deverá ser capaz de 

prestar os cuidados imediatos a um pneumotórax hipertensivo. A VNI deve estar disponível 

para o tratamento imediato da Insuficiência Respiratória Aguda. O apoio da especialidade 

de pneumologia, no que concerne às urgências pneumológicas deverá ocorrer em forma de 

consultoria nas 12-24 horas imediatas à admissão. 

 

 

SERVIÇO DE URGÊNCIA MÉDICO-CIRÚRGICO 

 

1. O SUMC é o segundo nível de acolhimento das situações de urgência, devendo existir em 

rede, localizando-se como forma primordial de apoio diferenciado à rede de SUB e 

referenciando para SUP situações que necessitem de cuidados mais diferenciados ou apoio de 

especialidades não existentes no SUMC, definidas nas respetivas redes de referenciação. 

2. Define -se, para Portugal Continental, o mínimo de 20 e o máximo de 39 SUMC, segundo um 

ratio de 2-3 SUMC por cada SUP. 

3. Cada SUMC deve distar mais de 60 minutos de outro SUMC ou SUP, sem prejuízo da 

existência de mais de um SUMC num raio de demora inferior, nos casos em que a população 

abrangida por cada hospital seja superior a 200.000 habitantes. 
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4. A distribuição nacional de SUMC e SUP deve ainda garantir uma distância temporal de 

acesso de, no máximo, 60 minutos entre qualquer local do território nacional e um destes 

serviços. 

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, nas áreas de reduzida densidade de 

residentes e casuística em que este objetivo seja considerado inexequível ou desaconselhável 

do ponto de vista técnico, pela sua relação custo-benefício e pelo seu elevado custo de 

oportunidade, devem ser garantidas condições de avaliação, estabilização e transporte do 

doente através de SUB e capacidade de resposta dos meios de emergência pré -hospitalar. 

6. O SUMC deve dispor dos seguintes recursos: 

6.1. Recursos humanos: Equipas de Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica e outros profissionais de saúde de dimensão, dedicação e especialização 

adequada e necessários ao atendimento da população da respetiva área de influência, 

periodicamente ajustadas à situação de procura do SU; 

6.2. Valências médicas obrigatórias e equipamento mínimo: 

a) Medicina Interna; 

b) Pediatria; 

c) Cirurgia Geral; 

d) Ortopedia; 

e) Anestesiologia; 

f) Imuno -Hemoterapia; 

g) Bloco Operatório (em permanência); 

h) Imagiologia (devendo assegurar em permanência radiologia convencional, ecografia 

simples, TAC); 

i) Patologia Clínica (devendo assegurar em permanência todos os exames básicos, incluindo 

análises de gases do sangue e lactatos). 

- O apoio da Pneumologia deverá ocorrer por chamada e de forma presencial, sempre que 

necessário e no âmbito de urgências pneumológicas. 

- O SUMC tem uma sala de emergência com equipa com formação especializada em 

medicina de urgência e uma área de cuidados intermédios para os doentes que necessitem 

de vigilância organizada e sistemática, onde deverá constar a possibilidade de recurso à 

VNI, sempre que indicado, no tratamento da insuficiência respiratória aguda. 
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- Os Serviços ou Unidades de Cuidados Intensivos devem prestar apoio na atividade à 

receção do Doente Emergente e/ou Crítico, através da presença ou rápido acesso a médico 

com treino em medicina intensiva. 

- O SMUC mantém a formação permanente em Suporte Avançado de Vida e Transporte de 

Doente Crítico, sendo este transporte assegurado pelo SUMC sob coordenação do INEM e 

complementando o Serviço de Transporte Regional de Doentes Críticos do INEM. 

- O SUMC tem uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) em gestão 

integrada, em que a equipa, para além de assegurar a atividade pré -hospitalar, participa na 

prestação de cuidados ao doente crítico dentro do SU, podendo colaborar no seu 

transporte. 

Neste tipo de serviço de urgência, deverá ser possível diagnosticar e tratar as principais 

recorrências à urgência, como sejam as exacerbações de asma, de DOPC e as pneumonias. 

Nos casos, em que a Pneumologia não integra as equipas de urgência, a cirurgia geral 

deverá ser capaz de tratar um pneumotórax hipertensivo.  

 

 

SERVIÇO DE URGÊNCIA POLIVALENTE 

 

1. O SUP é o nível mais diferenciado de resposta às situações de Urgência e Emergência, e deve 

oferecer resposta de proximidade à população da sua área. 

2. Define-se, para Portugal Continental, uma rede com cerca de 10 a 13 SUP, segundo um rácio 

de um SUP por cada 750.000 — 1.000.000 habitantes. 

3. Para além dos recursos referentes ao SUMC, o SUP deve ainda dar resposta específica nas 

seguintes valências: 

a) Neurocirurgia; 

b) Imagiologia com Angiografia Digital e RMN; 

c) Patologia Clínica com Toxicologia; 

d) Cardiologia de intervenção/Cateterismo Cardíaco/Angioplastia; 

e) Pneumologia (com endoscopia); 

f) Gastrenterologia (com endoscopia); 

g) Cirurgia Cardiotorácica; 

h) Cirurgia Plástica e Reconstrutiva; 

i) Cirurgia Maxilo -facial 
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j) Cirurgia Vascular; 

k) Medicina Intensiva. 

4. Nos grandes centros urbanos onde existe mais do que um SUP, os cuidados referidos no 

número anterior podem ser assegurados por um único SU de modo a garantir as condições de 

resposta adequadas às situações de urgência e emergência em todos os SUP, de acordo com a 

planificação estabelecida pelas ARS e com a concordância do INEM. A este ponto aplicam-se 

todas as situações de urgência/ emergência que necessitem de pneumologia de intervenção 

complexa referente a procedimentos endoscópicos ou pleurais. Atendendo a que para 

responder a estas situações se exige pneumologia de intervenção muito diferenciada com 

capacidade de resposta para situações de adultos ou pediátricas, considera-se que no 

momento atual existe capacidade instalada para assegurar este serviço na região Norte (CHSJ, 

CHVNGE), na região Centro (CHUC) e na região de Lisboa e Vale do Tejo (CHLN), desde que 

para o efeito exista um serviço de prevenção ao longo das 24 horas ao fim-de-semana e 

feriados, e a partir das 14h até às 8h durante a semana. Indicações fora destas áreas 

geográficas poderão ter que ser referenciadas por helicóptero, em caso de necessidade. A 

nível regional e numa lógica de centralização de recursos altamente diferenciados, para 

situações que se sabe serem pouco frequentes, a escala de prevenção da pneumologia de 

intervenção complexa, poderá ser assegurada por um único médico, proveniente de 

instituições diferentes, desde que previamente definido e acordado. 

Será também desejável que a região do Algarve crie condições para que num futuro a médio 

prazo, esta lacuna possa ser colmatada. 

5. No que diz respeito à técnica ECMO (técnica de suporte vital extracorporal) e em particular 

à mais-valia da sua utilização no tratamento da síndrome de dificuldade respiratória aguda 

grave, em substituição da abordagem terapêutica convencional, começa a existir evidência 

forte quanto ao seu benefício, quer na pneumonia, quer na sépsis. Estudos actuais 

demonstram que a sobrevivência, utilizando a ECMO, varia entre 63% e 75%. 

A taxa de incidência de doentes com critério para a aplicação da ECMO é de 5 a 10 

casos/1.000 hab./Ano. Contudo para se aplicar, com sucesso a técnica ECMO na insuficiência 

respiratória grave é necessário haver um número mínimo de casos por anos (≥ 30). Neste caso 

a experiência, assegura a qualidade. Assim, considera-se que no futuro deverão ser 

designados superiormente os centros de referência, atendendo a que deverá existir um 

centro de aplicação de ECMO para 5 milhões de habitantes. Presentemente o Centro 
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Hospitalar de S. João já tem experiência em adultos e o Centro Hospitalar Lisboa Norte, em 

crianças e adultos. 

6. O SUP tem uma VMER em gestão integrada, em que a equipa, para além de assegurar a 

atividade pré-hospitalar, participa na prestação de cuidados ao doente crítico no Serviço de 

Urgência da Unidade de Saúde, podendo colaborar no seu transporte. 

 

 

CENTROS DE TRAUMA (CT) 

 

1. Aos CT, enquanto polos da Rede Nacional de Trauma, compete a responsabilidade do 

tratamento sistematizado e definitivo do doente politraumatizado grave. 

2. Os CT devem possuir heliporto ou, não sendo possível, ter acesso fácil àquele. 

3. Os CT devem assegurar a prestação de cuidados de saúde no âmbito das seguintes 

valências, além das obrigatórias para um SUP: 

a) Radiologia de intervenção; 

b) Cirurgia Cardiotorácica; 

c) Cirurgia Maxilo -facial; 

d) Cirurgia Plástica e Reconstrutiva; 

e) Cirurgia Vascular. 

4. Nas áreas urbanas com mais do que um SUP, poderá ser definido um número de CT inferior 

ao de SUP, numa lógica de centralização de recursos altamente diferenciados, sem prejuízo da 

garantia do acesso dos utentes a este tipo de centros especializados, de acordo com a 

planificação estabelecida para a Rede Nacional de Trauma e com a concordância do INEM. 
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* Grande Porto VIII – Espinho / Gaia – Por questões de acessibilidade, os doentes do distrito do Porto, concelho de Gondomar e freguesia de Lomba optam pelo CH Porto, EPE 
** Baixo Vouga - Por questões de acessibilidade, os doentes do distrito de Aveiro, concelho de Ovar poderão optar pelo CH Entre Douro e Vouga, EPE  
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* O CHTMAD referencia para o CHVNGE enquanto não tiver completa capacidade de resposta às necessidades 
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* Douro II – Douro Sul - Por questões de acessibilidade, os doentes do distrito de Aveiro, concelhos de Moimenta da Beira, Penedono e Sernancelhe poderão optar pelo CH Tondela-
Viseu, EPE 
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* Pinhal Interior Norte - Distrito de Leiria, concelhos de Alvaiázere, Ansião, Pêra, Figueiró dos Vinhos e Pedrogão Grande  
** Baixo Vouga - Por questões de acessibilidade, os doentes do distrito de Aveiro, concelho de Anadia optam pelo CHUC 
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9 – MODELO FORMATIVO 

RECOMENDAÇÕES PARA A ATRIBUIÇÃO DE IDONEIDADE NA ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGIA 

 

De acordo com o Regimento do Colégio de Pneumologia, na avaliação da Idoneidade de uma 

Unidade / Serviço de Pneumologia, a Direção do Colégio recorre a: 

i. Avaliação das respostas a um questionário, reportando-se a elementos do ano 

anterior, preenchido pelo Diretor de Unidade, Serviço ou Departamento Responsável e 

confirmado pelo Diretor do Internato Médico; 

ii. Movimento assistencial oficial, fornecido pelas Administrações e Departamento 

Estatístico de cada Hospital; 

iii. Visitas às Unidades / Serviços pelas Comissões Regionais de Idoneidade. 

 

Com o questionário, em vigor, procura-se conhecer: 

i. Identificação do Serviço; Forma de Organização (Departamento, Serviço, Unidade); 

ii. Quadro médico, número de Especialistas, e caso existam: Chefes de Serviço, 

Assistentes Hospitalares Graduados, Assistentes Hospitalares, Assistentes Eventuais. 

Internos do Serviço e de outros Serviços, bem como, o ano do internato; 

iii. Atividade Clínica / Científica (frequência de visitas clínicas, sessões clínicas, reuniões 

temáticas, revisões bibliográficas, número de comunicações e trabalhos publicados e 

outras atividades do Serviço). Se possui Arquivo, Biblioteca, Publicações recebidas; 

iv. Serviço de Internamento (número de camas, movimento anual de doentes, taxa de 

ocupação, demora média e principais patologias assistidas); 

v. Meios complementares de diagnóstico e técnicas terapêuticas realizadas (Endoscopia 

brônquica diagnóstica e terapêutica, Estudo da função respiratória, Técnicas biópticas, 

Estudo da patologia do sono, Reabilitação respiratória, etc.); 

vi. Movimento anual das diversas consultas (Geral, Alergologia respiratória, Insuficientes 

respiratórios, Pneumologia oncológica, Patologia do sono, Patologia pulmonar difusa e 

Outras); 

vii. Serviço de Urgência (Tipo e regime de prestação); 

viii. Características do Hospital em que a Unidade / Serviço está inserido. 
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Define-se Serviço Idóneo no Regimento do Colégio como todo o Serviço que reúna as condições 

necessárias à formação do Especialista em Pneumologia. Para além de um sector de Internamento, 

e de Ambulatório, deverá dispor de equipamento e recursos humanos capazes de assegurarem um 

ensino moderno de: Estudo da Função Respiratória, Endoscopia, Alergologia, Infecciologia, Doenças 

Pulmonares difusas, Sonologia, e Oncologia que interessam à Pneumologia. O Serviço deve estar 

enquadrado numa estrutura hospitalar que, pelo número e nível dos Serviços Especializados, 

assegure o estudo multidisciplinar do doente pneumológico, contribuindo assim para a Formação 

Integral do Especialista de Pneumologia. 

 

Definem-se as recomendações para a Atribuição de Idoneidade na Especialidade de Pneumologia: 

i. A Unidade/Serviço deve estar integrado numa Instituição Hospitalar que tenha articulação 

programada com serviços de Idoneidade reconhecida pela Ordem dos Médicos. 

ii. O Quadro médico deverá ser adequado para cobrir as necessidades assistenciais e 

formativas sem o recurso a médicos internos. Deve comportar pelo menos cinco 

especialistas em Pneumologia. 

iii. A Unidade/Serviço deve dispor de salas para acolhimento dos doentes, gabinetes para 

médicos e sala de reuniões. O processo clínico deverá estar em arquivo organizado e 

centralizado (informatizado ou não) com acesso fácil. 

iv. O Internamento deverá ter afetas um número médio de 8 camas, da responsabilidade 

direta da Especialidade. Define-se responsabilidade direta, como possuindo uma 

capacidade de internamento, de orientação diagnóstica e terapêutica autónoma. 

v. A Unidade/Serviço deverá possuir Consulta Externa contemplando áreas como a 

Pneumologia Geral, Alergologia respiratória, Oncologia pneumológica, Sonologia, Patologia 

Difusa Pulmonar, Insuficientes respiratórios e Reabilitação respiratória. 

vi. Considera-se recomendável a existência na Unidade/Serviço, de instalações próprias para a 

realização das múltiplas Técnicas Endoscópicas diagnósticas e terapêuticas, de Avaliação 

funcional respiratória, de Estudo do Sono, de Reabilitação respiratória. 

vii. Deverá ter capacidade de executar: 

 As técnicas endoscópicas (Broncofibroscopia e Toracoscopia Médica);  

 Estudo completo da Função Respiratória (pletismografia, espirometria, estudo da 

broncomotricidade, difusão, gasometria arterial, ergometria);  
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 As técnicas básicas de reabilitação funcional respiratórias e assistência aos 

insuficientes respiratórios, incluindo a readaptação ao esforço, drenagens, 

aerossolterapia, oxigenoterapia, VNI. 

viii. A Unidade/Serviço deverá dispor de um sector individualizado para administração em 

ambulatório de técnicas terapêuticas invasivas e quimioterapia (ou em alternativa utilizar o 

Hospital de Dia da instituição Hospitalar).  

ix. É desejável que de forma multidisciplinar ou a funcionar na Unidade/Serviço, exista um 

Laboratório de Estudo da Patologia do Sono. 

x. A Unidade/Serviço deverá ter programas e projetos de investigação nos quais possa 

integrar os internos. Deve realizar reuniões clínicas periódicas (semanais), e programar 

reuniões para apresentação de temas clínicos e de investigação. 

xi. A Unidade/Serviço deverá participar ativamente (presença física ou prevenção) na Urgência 

Especializada do Hospital. 

 

O Colégio de Pneumologia considera que todas as Unidades/Serviços que possuam os requisitos 

acima mencionados, têm Idoneidade. 

 

 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM PNEUMOLOGIA
2 

 

Objetivos Gerais da Formação Pneumológica: habilitar o Médico ao exercício diferenciado e 

autónomo da Pneumologia. 

i. Uma aprendizagem clínica que permita uma decisão baseada na evidência e uma 

atuação alicerçada numa correta metodologia científica. 

ii. Conhecimento das várias técnicas de diagnóstico e terapêutica que requerem uma 

aprendizagem específica, quer na utilização, quer na interpretação dos resultados.  

iii. Promoção de programas de investigação médica de aplicação pneumológica. 

 

Formação Específica Pneumológica – duração: 60 meses 

 

Formação Geral: 28 meses 

                                                           
2
 Proposto pelo atual Colégio da Especialidade em Pneumologia (Dezembro de 2014). 
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i. Estágio em Medicina Interna: 12 meses 

 (Inclui Medicina Intensiva: 4 meses) 

ii. Estágio em Pneumologia Geral: 12 meses 

iii. Estágio em Imagiologia Torácica: 2 meses 

iv. Estágio opcional: 2 meses 

 Ex: Infecciologia, Cardiologia, Pediatria, Outra 

 

Formação Pneumológica: 32 meses 

i. Endoscopia Respiratória: 6 meses 

ii. Fisiopatologia Respiratória e VNI: 4 meses 

iii. Patologia Sono: 3 meses 

iv. Reabilitação Respiratória: 2 meses 

v. Alergologia Respiratória: 3 meses 

vi. Pneumologia Oncológica: 3 meses 

vii. Cirurgia Torácica: 2 meses 

viii. Tuberculose no Ambulatório: 3 meses 

ix. Patologia Pulmonar Difusa: 3 meses 

x. Estágio opcional: 3 meses  

 

Locais de formação: Os estágios constantes da formação geral e da formação pneumológica 

serão realizados em serviços hospitalares e em serviços de cuidados de saúde primários com 

idoneidade científica e capacidade formativa concedidas, após parecer favorável do Colégio de 

Pneumologia, pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos. 
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10 – POLÍTICAS DA QUALIDADE 

Constata-se que em 2014, 61% dos serviços/unidades de Pneumologia não tinham qualificação 

em modelos da qualidade. Os restantes 39% participavam em programas de acreditação 

hospitalar (Caspe Healthcare Knowledge Systems – CHKS –, Joint Commission International – 

JCI – ou Organization of European Cancer Institutes – OECI –) ou estavam certificados 

(International Organization for Standardization – ISO 9001).   

 

Recomenda-se a adoção de políticas da qualidade, integradas no âmbito das estruturas 

hospitalares onde se integram ou de carácter individual quando tal situação não se verifique. 

 

É recomendável que se evolua para a acreditação dos laboratórios de sono e de estudo da 

função pulmonar e ainda das unidades de pneumologia de intervenção. 

 

 

11 – AUDITORIAS 

Aconselha-se a realização de auditorias nacionais, com o objectivo de avaliar o grau de 

harmonização da prática clínica com as normas de orientação clínica. 

A definição das áreas a auditar e a sua periodicidade deverá estar a cargo dos programas 

prioritários de saúde (Programa Nacional para as Doenças Respiratórias e Programa Nacional 

para as Doenças Oncológicas), devendo os resultados das respetivas auditorias ser publicados. 

As áreas prioritárias a auditar recomendadas são as seguintes: 

i. Cancro do pulmão; 

ii. Asma; 

iii. DPOC;  

iv. Pneumonias. 
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12 – RECOMENDAÇÕES 

1. Face à elevada carga das doenças respiratórias em Portugal, deverá continuar a investir-se 

na oferta de cuidados hospitalares agudos e crónicos em todas as regiões, tanto no que se 

refere a recursos humanos como a instalações. 

2. O Ministério da Saúde através da DGS deverá definir as áreas e a periodicidade das 

auditorias, levando-as a cabo a nível nacional e produzindo as respectivas recomendações 

consequentes. 

3. Os serviços deverão avaliar se estão em consonância com os indicadores nacionais e locais 

recomendados e produzir as respetivas melhorias. 

4. Deverão fazer-se esforços para aumentar tanto a capacidade instalada de reabilitação 

respiratória e de cuidados paliativos e de fim de vida, como para uma melhor articulação 

entre níveis de cuidados. 

5. Deverá privilegiar-se a implementação de Unidades ou Centros Especializados na área 

diferenciada de Pneumologia Pediátrica dadas as especificidade e exigências próprias deste 

grupo etário. Será benéfico considerar que estes Centros se localizem onde a transferência 

para Serviços de Adultos, a ser preparada a partir dos 16 anos se possa efetivar aos 18 

anos, de acordo com a raridade da doença e com o doente. O acompanhamento do doente 

pulmonar crónico pediátrico em Serviços de Pneumologia deve ser a exceção. Estas 

situações de exceção deverão ser consideradas e justificadas, tais como exames e 

terapêuticas de intervenção pouco frequentes (ex: broncoscopia rígida para extracção de 

corpo estranho) ou situações relacionadas com a implantação geográfica. Para todos os 

outros pontos (urgências, emergências, etc.) deverá ser reconhecido como válido o 

documento de referenciação em saúde materna e infantil, que deverá ser o documento 

central na Pediatria. 

6. A Formação em Pneumologia e em Pneumologia Pediátrica estão regulamentadas na 

Europa através de syllabus, existindo em Portugal as Especialidades de Pneumologia e de 

Pediatria, mas não a sub-especialidade de Pneumologia Pediátrica. Quer a formação quer a 

investigação nestas áreas devem ser consideradas prioridades nacionais pelo impacto que 

as doenças respiratórias têm e se prevê que tenham no futuro. Dado o seu cariz clínico e a 

elevada especialização tecnológica, o número de especialistas (onde também se incluem os 
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cirurgiões torácicos) e de outros profissionais deve ser considerado de forma a assegurar a 

boa rentabilização dos recursos e a qualidade da prestação clínica.  

7. A especialidade de Pneumologia tem de ser enquadrada em âmbito alargado dado ser por 

natureza uma especialidade relacionada com alterações ambientais. Preconiza-se que estes 

especialistas possam trabalhar em multidisciplinaridade não só do ponto de vista técnico 

diagnóstico e terapêutico mas igualmente com profissionais ligados à monitorização e 

modelação ambiental com impacto na saúde respiratória. 
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14 – ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

ACSS  Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

CH Centro Hospitalar 

CHKS Caspe Healthcare Knowledge Systems 

CHLC Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. 

CHLN Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. 

CHP Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 

CHSJ Centro Hospitalar de São João, E.P.E. 

CHUC Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 

CHVNGE Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. 

CT Centro de Trauma 

CTN Clinical Trial Network 

CTH Consulta a tempo e horas 

DGS Direção-Geral da Saúde 

DPOC Doença pulmonar obstrutiva crónica 

EBUS Endobronchial Ultrasound 

ECFS  European Cystic Fibrosis Society 

EEG  Electroencefalograma 

EPE  Entidade Pública Empresarial 

ERS  Sociedade Respiratória Europeia 

ETC  Equivalente a tempo completo 

FVC  Capacidade Vital Forçada 

GTRH  Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar 

INE  Instituto Nacional de Estatística 

INEM  Instituto Nacional de Emergência Médica 

INS  Inquérito Nacional de Saúde 

IP  Instituto Público 

IPO  Instituto Português de Oncologia 

ISO  International Organization for Standardization 

LAM  Linfagioleiomiomatose 

NSIP  Pneumonite intersticial não específica 
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NYHA  New York Heart Association 

OECI  Organization of European Cancer Institutes 

ORL  Otorrinolaringologia 

PNDR  Programa Nacional para as Doenças Respiratórias 

PPP  Parceria Público Privada 

RNEHR  Redes Nacionais de Especialidades Hospitalares e de Referenciação 

SEPP  Sociedade Europeia de Pneumologia Pediátrica 

SNS  Serviço Nacional de Saúde 

SUB  Serviço de Urgência Básico 

SUMC  Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico 

SUP  Serviço de Urgência Polivalente 

TC  Tomografia torácica 

TLC  Capacidade Pulmonar Total 

TMRG  Tempo máximo de resposta garantido 

UE  União Europeia 

VIH  Vírus da Imunodeficiência Humana 

VMER  Viatura Médica de Emergência e Reanimação 

VNI  Ventilação não invasiva 
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