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Márcia Roque
Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, I.P.

Vivemos tempos desafiantes. Em todas as áreas da nossa vida 
pensamos em cada gesto e adaptamo-lo à nova realidade. 
Primeiro estranhamos. Depois, com a rotina, os gestos tornam-se 

instintivos. E assim nos vamos habituando ao “novo normal”.
Porque é assim mesmo. A vida continua apesar do coronavírus 

SARS-Cov2 que nos invadiu o dia-a-dia. Agora chegou o momento 
de fazer o que não conseguimos antes e de repensar o futuro. 
É agora o nosso maior desafio.

Neste ACONTECE trazemos uma das figuras centrais neste 
combate contra a Covid-19. A Diretora-Geral da Saúde e o organismo 
que dirige têm estado na linha da frente, num esforço diário de 
preocupação com a saúde dos portugueses, por vezes com recursos 
demasiado escassos para dar resposta a tudo o que há para fazer. 
Este espaço no ACONTECE é uma simples homenagem, um 
destaque que serve de tributo à Dr.ª Graça Freitas e a todos os que a 
acompanham nesta missão, que parecia impossível, mas que a sua 
dedicação e determinação tem tornado “possível”.

Numa altura em que na Saúde tanto falamos em organização 
de serviços, reforço de capacidade e em melhoria do acesso aos 
cuidados, a nossa reportagem mostra-nos a reinvenção que o Centro 
Hospitalar Universitário de Lisboa Central está a conseguir realizar, 
com a criação ambiciosa de três Centros de Responsabilidade 
Integrados (CRI) este ano. É mais um incentivo e um exemplo que nos 
mostra que é sempre possível melhorar e que há ainda muito espaço 
para o fazer. Desejamos que estes profissionais tenham sucesso 
e que consigam atingir o objetivo a que se propõem: melhorar o 
acesso aos cuidados prestados nos serviços de gastrenterologia, 
oftalmologia pediátrica e urologia do CHULC.

Um último destaque para a prata da casa. O Dr. Tiago Mendes, 
diretor do Departamento de Gestão Financeira da ACSS, é um 
jovem empenhado no trabalho desenvolvido num dos sectores 
mais difíceis da saúde. Gerir a área financeira do SNS requer uma 
capacidade que este departamento tem sido capaz de concretizar 
com eficiência e eficácia e que nos merece um elogio de estímulo. 
Obrigada.

Ninguém sabe quando a pandemia vai terminar. Esta incerteza 
mantém-se, paira sobre nós e condiciona-nos em quase tudo. Mas 
tem de existir esta certeza: o SNS continua a trabalhar, é seguro 
e existe para prestar todos os cuidados necessários à saúde dos 
portugueses. Existimos para cuidar da saúde de todos e só assim 
cumpriremos a nossa missão!
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Os dados publicados no Relatório Anual de Acesso 
a Cuidados de Saúde nos estabelecimentos do 
SNS e entidades convencionadas, divulgado a 

27 de agosto, demonstram que 2019 foi um ano positivo 
em termos de acesso dos cidadãos à prestação de 
cuidados de saúde. 

Cuidados de Saúde Primários

Nos Cuidados de Saúde Primários (CSP) destaca-se o 
aumento de 1,2% no número de consultas médicas, face 
a 2018, o correspondente a um total de 31,5 milhões de 
consultas realizadas, bem como o número de consultas 
de enfermagem, que ultrapassaram os 19 milhões no 
ano passado.

Em paralelo, um total de 92,7% de utentes tinham 
médico de família atribuído, importando também realçar 
a existência de 87,5% de cidadãos inscritos nos CSP 
com enfermeiro de família.

Estes resultados refletem a continuação da concretização 
de medidas que visam melhorar a capacidade resolutiva 
dos cuidados de saúde primários, não só no âmbito dos 
indicadores referidos, bem como na implementação 
de novas respostas de saúde oral, no alargamento de 
rastreios e na disponibilização de meios complementares 
de diagnóstico e terapêutica nos centros de saúde.

Cuidados de Saúde Hospitalares

Nos Cuidados de Saúde Hospitalares registou-se igual-
mente um aumento do número de consultas externas 
realizadas (+1,9% em compa-
ração com 2018), assim como 
um contínuo crescimento do 
total de intervenções cirúr gicas 
que, pela primeira vez nos 
últimos nove anos, ultrapassou 
as 700 mil cirurgias realizadas 
no SNS.

No período em análise, 
observou-se também a manu-
tenção da média nacional de 
consultas realizadas dentro do 
TMRG nos 70% e o atendimen-
to de 74,3% de episódios de 
urgência dentro do tempo pre-
visto no protocolo de triagem 
de Manchester. A este nível, a 
percentagem de cirurgias de 
ambulatório continua a cres-
cer, com inúmeras vantagens 
na qualidade da prestação e 
satisfação dos utentes.

Relatório Anual de Acesso 
a Cuidados de Saúde 2019 apresenta 
novo crescimento nos vários níveis 
de acesso a cuidados de saúde

Ainda a nível hospitalar, o ano de 2019 ficou também 
marcado pela continuidade na aposta das respostas de 
hospitalização domiciliária, sendo que no final do ano 
estavam já criadas 24 unidades nos hospitais do SNS, as 
quais permitiram tratar cerca de 2.500 doentes em casa.

Cuidados Continuados Integrados

Na área dos Cuidados Continuados Integrados, 
sublinha-se o aumento em 5,4% do número de camas 
de internamento disponíveis, em 2019, atingindo um 
total de 9.013 camas de internamento, assim como o 
aumento do número total de lugares (inclui internamento, 
ambulatório e domiciliário), que ascendeu aos 14.833 no 
final do ano. O número de atendimentos ultrapassou os 
50 mil, mais 3,7% que em 2018.

Programas de Saúde Prioritários

A publicação do Ministério da Saúde garante ainda 
que, no âmbito dos programas de saúde prioritários, 
ficou evidenciado o esforço coletivo para a concretização 
das medidas previstas nestes programas que visam 
responder às principais necessidades em saúde da 
população, sendo essencial que em 2020 se continue 
a investir “não só em mais recursos financeiros, 
mas, sobretudo, nas pessoas: nos profissionais de 
saúde – nas suas condições de trabalho, na sua 
motivação – e nos cidadãos – na resposta às suas 
necessidades, na aposta na sua literacia e na abertura 
à sua participação”.

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/08/Relatorio_Anual_Acesso_2019.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/08/Relatorio_Anual_Acesso_2019.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/08/Relatorio_Anual_Acesso_2019.pdf
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A retoma da atividade assistencial, que vinha a ser 
realizada nos hospitais do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) antes do aparecimento da Covid-19, 

é o principal objetivo dos contratos-programa que foram 
estabelecidos para 2020 com os hospitais e unidades 
locais de saúde (ULS) do setor empresarial do Estado 
que integram o SNS. A conclusão da sessão de trabalho 
webinar “Contratualização com Hospitais, Centros 
Hospi talares e Unidades Locais de Saúde” realizada no 
dia 28 de julho, contou com a participação da Ministra da 
Saúde, da ACSS, das cinco Administrações Regionais 
de Saúde (ARS) e dos Conselhos de Administração 
destes hospitais e ULS.

Num balanço final, após as ARS terem apresentado um 
resumo dos principais compromissos assumidos com 
as entidades da sua região em termos de desempenho 
assistencial e económico-financeiro para 2020, Ricardo 
Mestre, vogal do Conselho Diretivo da ACSS, evidenciou 
o contexto extraordinário e de incerteza epidemiológica 
em que a renegociação do processo de contratualização 
foi concluído, destacando a capacidade das entidades 
do SNS para negociar e contratualizar metas e 
objetivos realistas e ambiciosos para o final deste ano, 
nomeadamente relacionadas com a recuperação da 
atividade assistencial programada não realizada por 
força da pandemia COVID-19, num quadro de reforço 
das regras de segurança para utentes e profissionais.

Em fevereiro, ainda antes do surgimento da doença 
no país, o número de primeiras consultas hospitalares 
e de cirurgias programadas apresentava uma evolução 
muito positiva, com uma subida de consultas na ordem 
dos 10% (+ 35% no total das primeiras consultas) e do 
aumento de cirurgias que, pela primeira vez no SNS, 
ultrapassaram a barreira dos 600 mil operados.

A chegada da pandemia teve impacto na trajetória 
de melhoria contínua registada nos últimos anos, 

Renegociação de contratualização para 2020 mantém 
a melhoria do acesso ao SNS como objetivo primordial

conduzindo a uma adaptação dos objetivos para 2020, 
e ao reforço da utilização dos novos instrumentos de 
gestão disponibilizados pelo Governo, nomeadamente 
o plano de recuperação da atividade não urgente 
previsto no Despacho n.º 5314/2020 da Ministra da 
Saúde, o Plano de Estabilização Económica e Social 
definido através da resolução de Conselho de Ministros 
n.º 41/2020, a preparação do Orçamento de Estado 
de 2021 e os respetivos Instrumentos Previsionais de 
Gestão 2021-2023, para cumprir as metas estipuladas 
para o último semestre do ano.

Centrada na qualificação do acesso, mantendo níveis 
de qualidade e eficiência, a estimativa da ACSS para a 
atividade hospitalar a realizar até ao final do ano antecipa 
“igualar e nalguns meses ir mais além” dos resultados 
obtidos em 2019, referiu Ricardo Mestre, invertendo a 
tendência de quebra verificada entre março e junho.

Para o conseguir, é fundamental reforçar a aposta 
na inovação organizacional e na reorganização interna 
dos hospitais do SNS, nomeadamente, consolidando 
as respostas ao nível da telessaúde ou alargando as 
respostas de hospitalização domiciliária a todos os 
hospitais públicos, de entre outras medidas. “Sabemos 
que o contexto é muito complexo, mas é uma oportunidade 
para ensaiar alterações organizacionais, que estão 
plasmadas nas orientações da política de saúde, que 
são incentivadas no processo de contratualização 
e que devemos agora reforçar e aprofundar a sua 
implementação”, concluiu Ricardo Mestre.

No final da sessão, a ministra da Saúde realçou 
o esforço de todos os intervenientes para que a 
renegociação fosse bem-sucedida, dando relevância 
ao papel central da ACSS. Marta Temido deixou ainda o 
desafio para que as instituições hospitalares trabalhem 
em rede e sejam “ambiciosas” na definição de metas 
para a contratualização.
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Os utentes do SNS estão dispensados do 
pagamento de taxas moderadoras nas consultas 
de cuidados de saúde primários, desde 1 de 

abril, uma medida que teve aplicação com a entrada 
em vigor da Lei do Orçamento do Estado para 2020 
(Lei n.º 2/2020, de 31 de março). 

De acordo com a mesma lei, desde 1 de setembro, 
os utentes estão igualmente dispensados do pagamento 
de taxas moderadoras em exames complementares 
de diagnóstico e terapêutica, prescritos no âmbito 
dos cuidados de saúde primários e realizados nas 
instituições e serviços públicos de saúde. A partir de 1 de 

janeiro de 2021, esta dispensa de pagamento 
passa a estar vigente para todos os exames 
complementares de diagnóstico e terapêutica, 
prescritos no mesmo âmbito, incluindo os 
realizados em entidades convencionadas. 

 Entretanto a Lei n.º 46/2020 de 20 de agosto, veio 
também aprovar o Estatuto do Antigo Combatente, e 
conceder o benefício por isenção de taxas moderadoras 
para os Antigos Combatentes e respetivo cônjuge 
sobrevivo, com entrada em vigor a 1 de setembro.

No âmbito do combate à pandemia da COVID-19, 
de forma excecional e temporária, os utentes afetados 
encontram-se dispensados do pagamento de taxas 
moderadoras na realização de teste laboratorial para 
despiste da doença e nas consultas, atendimentos 
urgentes e atos complementares prescritos no âmbito 
desta patologia.

Com a introdução do modelo de acompanhamento 
para as unidades de hospitalização domiciliária, 
passa a ser possível a recolha informatizada sobre 

a constituição e organização destas respostas no Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), assim como a produção de 
dados sobre os principais indicadores de estrutura, 
processo e resultado. Esta informação permite avaliar o 
desempenho das equipas e os ganhos alcançados para 
os utentes e respetivas famílias. 

A hospitalização domiciliária, é uma realidade 
recente em Portugal, fruto de uma aposta na desins-
titucionalização dos cuidados de saúde. Sendo uma 
atividade à qual os hospitais recorrem cada vez 
mais, e que se pretende incentivar, este modelo de 
acompanhamento, desenvolvido pela ACSS, reúne um 
conjunto de procedimentos que permite orientar todo o 
processo assistencial, desde a admissão do doente até à 
alta hospitalar, incluindo conceitos, registos, codificação 
clínica, faturação e processo de acompanhamento.

Esta prática, alternativa ao internamento hospitalar 
tradicional, garante ao doente agudo, um acom-
panhamento médico personalizado e a redução de 
complicações e infeções hospitalares, tudo no conforto 
da sua casa, sempre que a permanência no hospital seja 
prescindível.

Reconhecida pelo Ministério da Saúde como resposta 
segura, eficiente e adequada a situações de doença em 
fase aguda ou de agudização de doença crónica, esta 

nova abordagem proporciona cuidados hospitalares, 
durante um período limitado e sempre de acordo com a 
vontade do doente e da sua família.

Em 2018, através da publicação do Despacho n.º 
9323-A/2018, de 3 de outubro, ficou estabelecida a 
estratégia nacional de implementação das Unidades de 
Hospitalização Domiciliária (UHD) no Serviço Nacional de 
Saúde e foi aprovado o Modelo de Regulamento Interno, 
que define os critérios para a sua implementação.

O Hospital Garcia de Orta foi o primeiro a criar uma 
UHD, mas outros se seguiram, tendo-se verificado 
uma forte expansão deste tipo de resposta por todo o 
país. A criação das UHD requere uma reorganização 
interna por parte dos hospitais. Quanto ao modelo de 
contratualização, tanto a contratação como o pagamento 
da atividade de hospitalização domiciliária são efetuados 
de acordo com o estipulado nos Termos de Referência 
para a Contratualização de cuidados de saúde no SNS, 
que prevê o reforço desta prática em todas as unidades 
hospitalares do SNS.

Hospitalização 
domiciliária no SNS com 
registo informatizado 

• Patologia infeciosa aguda que requeira tratamento 
antibiótico parentérico: infeção urinária, infeção res-
piratória, infeção da pele e tecidos moles, colecistite 
aguda, diverticulite aguda, endocardite, espondilodis-
cite e outras controláveis no domicílio;

• Patologia crónica agudizada: doença pulmonar obs-
trutiva crónica, insuficiência cardíaca, insuficiência 
renal, cirrose hepática, e outras patologias controlá-
veis no domicílio;

• Cuidados no pós-operatório como parte de um pro-
tocolo de transição de cuidados, ou no tratamento de 
patologia médica crónica descompensada no con-
texto pós-cirurgia;

• Doença incurável, avançada e progressiva (onco-
lógica ou não oncológica) ou processo orgânico 
degenerativo em situação terminal, que requeira cui-
dados paliativos intensivos e/ou especializados, em 
estreita articulação com a Equipa Intra-hospitalar de 
Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP).

Patologias elegíveis para tratamento 
em hospitalização domiciliária

Fim das Taxas Moderadoras 
nos Cuidados de Saúde Primários
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Tiago Mendes em entrevista ao ACONTECE

“A estratégia deverá passar por 
recuperar o que ficou em 
suspenso durante este período”
“Dificuldades” é a palavra 
eleita por Tiago Mendes, 
responsável pelo Departamento 
de Gestão Financeira na 
ACSS, para definir 2020. 
Num ano particularmente 
difícil para a saúde, devido à 
pandemia, o intenso trabalho 
desenvolvido neste período 
por este departamento tem 
sido essencial para garantir o 
acompanhamento financeiro 
das entidades que integram a 
rede SNS.

O Departamento de Gestão Financeira (DFI) 
desempenha um papel central no sistema de saúde, 
tendo como principal função o acompanhamento do 
financiamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 
De que forma tem sido sentido o impacto da Covid-19 
nesta função estrutural?

Como é referido, a ACSS, e em particular o DFI, 
desempenham um papel fundamental no acom pa-
nhamento financeiro das entidades do SNS e no seu 
financiamento. Neste difícil momento de pandemia que 
vivemos, para além da normal atividade do DFI, a nossa 
atividade incidiu essencialmente em duas áreas:
• Acompanhamento dos Hospitais/Administrações 

Regio nais/Serviços Centrais, nomeadamente no que 
diz respeito às dificuldades financeiras, e de tesouraria 
com que estas se depararam durante este período, 
apesar do Programa Orçamental da Saúde (POS), ter 
entrado no presente ano de 2020, com um reforço do 
seu orçamento de 941M€, face ao ano transato; e 

• Criação de um programa Vertical para a aquisição de 
Equipamentos de Cuidados Intensivos pelas entidades 
EPE do Serviço Nacional de Saúde. 
No entanto, atendendo à emergência, a ACSS, segundo 

as orientações transmitidas pela Tutela, procedeu à 
aquisição de equipamentos, e de bens e serviços para 
a resposta ao COVID-19. Estes processos tiveram como 
finalidade a aquisição, em escala, de equipamentos 
de respiração assistida, indispensáveis ao combate da 
doença em doentes graves, num mercado nacional e 
internacional bastante saturado no lado da procura, que 
criou dificuldades aos nossos hospitais em obter tais 
equipamentos. 

Salienta-se que as tarefas realizadas pelo DFI, apesar 
do ajustamento inicial que sofreram (início de funções 
dos colaboradores em teletrabalho e reajustamento das 
prioridades de trabalho), observaram um acréscimo de 
pedidos de financiamento por parte das entidades do 
POS, solicitações de análise de alterações orçamentais 
por forma a acomodar nova despesa que não estava 
prevista, bem como, pedidos de autorizações para 
assunção de novos encargos e elaboração de informação 
adicional para reporte à tutela.

Até ao final de maio, temos observado 
que esta perspetiva se tem vindo a 
confirmar, pois o Saldo do SNS foi 

de +69,3M€, o que face ao período 
homólogo representa uma melhoria de 
296,8M€. Estes números positivos, são 
registados sobretudo pelo acréscimo da 
receita das entidades, com origem nas 

transferências do Orçamento de Estado.
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O trabalho dos últimos anos levou à descida de 
15,3% do saldo negativo do SNS em 2019 e ao nível 
mais baixo desde 2012 no que respeita a dívidas a 
fornecedores. Com a atual pandemia provocada 
pelo coronavírus, crê que estes bons resultados 
financeiros poderão ter sido inglórios?

Conforme referi anteriormente, o POS no presente 
ano de 2020 observou um acréscimo de 941M€ face à 
dotação inicial prevista no Orçamento de Estado de 
2019, pelo que era expetável que as entidades do SNS 
apresentassem uma melhor posição financeira no final do 
ano, bem como dos seus indicadores de dívida. Até ao 
final de maio, temos observado que esta perspetiva se tem 
vindo a confirmar, pois o saldo do SNS foi de +69,3M€, o 
que face ao período homólogo representa uma melhoria 
de 296,8M€. Estes números positivos, são registados 
sobretudo pelo acréscimo da receita das entidades, com 
origem nas transferências do Orçamento de Estado.

Por outro lado, os indicadores de dívida continuam 
a observar uma tendência de descida, sendo que face 
a dezembro de 2019 se verificou uma redução dos 
pagamentos em atraso em cerca de 128,8 milhões 
de euros, tendo-se fixado em 130,6 milhões de euros. 
Para estes números contribuíram as entradas de capital 
realizadas nos Hospitais, no montante de 256M€, bem 
como o acréscimo do financiamento verificado nos 
primeiros cinco meses deste ano.

No entanto, e não tendo conhecimento como será a 
evolução da propagação do vírus COVID-19 no nosso 
país, estes números apesar de animadores nos cinco 
primeiros meses do ano, poderão vir a sofrer alterações, 
dependo das pressões do lado da despesa a que as 
entidades do SNS estarão sujeitas. 

A situação epidemiológica do país poderá levar 
a uma redefinição das reformas estruturais que 
estavam em curso?

Sem dúvida que a estratégia que existia para o ano de 
2020 foi completamente adiada. Tivemos que colocar em 
pausa algumas prioridades que tínhamos definido, e no 
início da pandemia tivemos que nos reajustar. A título de 
exemplo, basta olhar para as alterações dos mecanismos 
de financiamento que a ACSS apresenta, com a criação 
de um Programa Vertical para o financiamento de 
aquisição de equipamentos de cuidados intensivos, por 
forma a auxiliar os hospitais a fazer face a despesas 
imprevistas com a COVID-19.

Infelizmente as alterações não passaram só pela 
ACSS, mas também a nível assistencial nos Hospitais, 
onde se observou a suspensão da atividade assistencial 
não urgente entre 16 de março e de 2 maio, sendo que 
agora a estratégia deverá passar por recuperar o que 
ficou em suspenso durante este período. 

Atualmente quais são os maiores desafios sentidos 
pela ACSS no acompanhamento da área financeira 
da saúde?

Os problemas com que a ACSS se depara no 
acompanhamento das entidades, não advém direta mente 
da situação epidemiológica que o país atravessa, mas sim 
de uma reforma que iniciou em 2018 e que na presente 
data ainda não se encontra completamente implementada, 
que foi a transição do referencial contabilístico do POCMS 
para o SNC-AP, assim como, para muitas instituições a 
alteração de sistemas de informação/contabilísticos. 
Estas alterações provocaram uma profunda mudança de 
metodologia contabilística, que as entidades da Saúde 
estão a implementar gradualmente. 

Para a implementação deste novo referencial, as 
entidades tiveram que adaptar os seus sistemas 
informáticos e alterar os procedimentos contabilísticos 
para diversas operações, o que veio motivar ausências 
nos reportes de informação. No entanto, o trabalho 
contínuo que os elementos do DFI têm vindo a efetuar 
com as entidades e com a SPMS (Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde, EPE), no sentido de ajudar e 
esclarecer dúvidas, pouco a pouco vai permitir melhorar 
a qualidade dos dados recebidos.

Sem dúvida que a estratégia que 
existia para o ano de 2020 foi 

completamente adiada. Tivemos 
que colocar em pausa algumas 

prioridades que tínhamos definido, e 
no início da pandemia tivemos que 

nos reajustar.

Só após percorrermos este caminho 
de construção de uma base de dados 
completa e fiável, poderemos pensar 

num modelo de acompanhamento 
das entidades da Saúde preditivo, 

bem como, avançarmos para a 
implementação da contabilidade de 

gestão.
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Só após percorrermos este caminho de construção 

de uma base de dados completa e fiável, poderemos 
pensar num modelo de acompanhamento das entidades 
da Saúde preditivo, bem como, avançarmos para a 
implementação da contabilidade de gestão.

E para as instituições do SNS?

Penso que para as instituições do SNS este período 
de transição entre referenciais também foi difícil, pois 
tratando-se de uma alteração profunda do método 
de trabalho, requer tempo para se pensar, desenhar e 
implementar novos procedimentos que permitam obter a 
melhor informação para a tomada de decisão.

Adicionalmente, e como consequência do Despacho 
n.º 2213/2018, de 28 de fevereiro de 2018, da anterior 
Secretária de Estado da Saúde, houve diversas entidades 
que tiveram que migrar para a aplicação informática 
SICC, o que fez atrasar ainda mais o processo de 
implementação do novo referencial contabilístico, sendo 
que na presente data as entidades se têm esforçado 
para recuperar os atrasos nos reportes de informação.

Pelo que, a maior dificuldade com que se confrontam 
a este nível é a ausência de informação que permita aos 
decisores tomar as melhores decisões em tempo “real”. 

Que ferramentas e indicadores considera funda men-
tais para o acompanhamento financeiro da saúde?

O novo referencial contabilístico SNC-AP veio introduzir 
alguns novos mapas que permitem às instituições 
da Administração Pública efetuarem um melhor 
acompanhamento da sua situação financeira e orçamental. 
No entanto, estes mapas devem ser complementados, 
em cada instituição, com um dashboard de indicadores 
que lhe permita aferir/conjugar a sua situação financeira 
com a atividade assistencial desenvolvida. No entanto, 
ao nível financeiro é sempre importante olhar para o 
EBITDA e Resultados Operacionais, conjugá-los com 
o indicador de doente padrão, por forma a ser possível 
comparar com as instituições do mesmo grupo de 
referência. Adicionalmente, é importante olharmos para 
os indicadores de dívida e PMP a fornecedores, bem 
como, para os rácios de capitais próprios e nível de ativos.

De que forma o reforço de 504,4 milhões de euros 
anunciados para a saúde no Orçamento Suplementar 
para 2020 irá ajudar a suprir as dificuldades sentidas 
atualmente?

Primeiro importa esclarecer que estes 504,4 milhões 
de euros estão divididos em duas partes. Por um lado, 
existe um montante de 159,2 milhões de euros que 
decorre da aplicação do saldo de gerência na posse 
das entidades do Programa Orçamental da Saúde e 
que foi utilizado num primeiro momento, sobretudo para 
assegurar a aquisição de equipamentos de proteção 
individual. Por outro lado, existe um montante de 345,2 
milhões de euros para assegurar as diversas medidas 
previstas no Programa de Estabilização Económica 
e Social, aprovada pela Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 41/2020, e que prevê um programa para 

Eu acredito no nosso Serviço Nacional 
de Saúde, e acredito também que é 

para isso que todos os colaboradores 
do SNS trabalham diariamente. 

a recuperação da atividade assistencial no SNS, a 
criação de uma linha de financiamento para o reforço da 
resposta em medicina intensiva e da rede laboratorial, a 
valorização dos profissionais do SNS e dos médicos de 
Saúde Pública e a melhoria das redes de sistemas de 
informação em saúde.

Considerando o crescimento de receitas no Orçamento 
Suplementar, conjugado com o já verificado no Orçamento 
de Estado para 2020, foi importante para suprir algumas 
dificuldades financeiras sentidas, no entanto, sou de 
opinião que é ainda insuficiente para reequilibrar todas 
as entidades do SNS, pois durante este período de 
pandemia, apesar de termos verificado um decréscimo 
da atividade assistencial associada a um decréscimo dos 
gastos “normais” de atividade, observou-se a existência 
de novos impactos estranguladores nos orçamentos das 
instituições. Nomeadamente, o acréscimo de gastos com 
os materiais de consumo clínico e serviços de limpeza, 
que agora serão agudizados com a necessidade de 
recuperação da atividade.

O SNS tem sido sempre deficitário ao longo dos 
anos. Como será possível inverter esta tendência?

É uma questão difícil de responder, pois já assistimos 
à passagem pelo Ministério da Saúde de diversas 
personalidades com enorme notoriedade, e penso que 
todos terão a mesma dificuldade em responder a esta 
questão.

O problema dos défices constantes no nosso SNS não 
se encontra única e exclusivamente relacionado com o 
investimento em saúde, mas sim com a necessidade de 
estarmos na vanguarda da utilização de medicamentos 
inovadores, aposta constante nos nossos profissionais de 
saúde e no alargamento dos cuidados a todos os cidadãos.

Assim, e na minha opinião, só existe uma real possibilidade 
de invertermos este ciclo, se os nossos gestores forem 
bastante criteriosos, conhecedores e capazes no momento 
da tomada de decisão, e simultaneamente adjuvados 
por pessoas com conhecimentos no terreno e sistemas 
de informação avançados, para que seja possível efetuar 
alterações estruturais na obtenção de um maior equilíbrio.  

Apesar de todas as dificuldades financeiras, o SNS 
é sustentável?

Eu acredito no nosso Serviço Nacional de Saúde, 
e acredito também que é para isso que todos os 
colaboradores do SNS trabalham diariamente.  

2020 vai ser o ano de…

…dificuldades, mas em que teremos que encontrar 
uma enorme resiliência perante as adversidades.
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O fortalecimento do número de profissionais 
no Serviço Nacional de Saúde tem sido um 
desafio permanente, que tem levado a adoção 

de diversas medidas específicas, com vista a melhorar 
as condições de trabalho destes profissionais e à 
consequente melhoria do acesso dos utentes aos 
cuidados de saúde prestados pelo SNS.

Realça-se o facto de no Orçamento de Estado para 
2020 estar previsto um reforço de 4000 trabalhadores de 
todos os grupos profissionais já este ano, prevendo-se a 
soma total de 8400 no final de 2021. Em destaque está 
ainda a resposta à pandemia que, segundo o previsto no 
Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) 
deverá levar a um aumento de trabalhadores nas áreas 
de apoio, fixando em 2995 o número de profissionais a 
contratar, distribuídos pelas categorias de enfermeiros, 
técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, 
assistentes técnicos e assistentes operacionais, entre 
outros.

Abertos os concursos 
para médicos 

Entretanto, o calendário de concursos para recru-
tamento de médicos no SNS foi retomado. 

No início de setembro teve início a fase de apresentação 
de candidaturas para o concurso de ingresso ao 
Internato Médico 2021. A ACSS disponibilizou na área 

de concursos do seu site (www.acss.min-saude.pt), 
o Aviso n.º 12631-D/2020, de 28 de agosto, assim como 
o formulário de inscrição e toda a informação necessária 
para esta fase do concurso. 

Para as áreas hospitalares e de saúde pública foi 
publicado o Aviso n.º 13200-E/2020, que determina 
a abertura de procedimento concursal destinado ao 
preenchimento de 950 postos de trabalho para a categoria 
de assistente. Das vagas apresentadas, 39 destinam-se à 
especialidade de saúde pública e as restantes 911 para 
as áreas hospitalares. O prazo para apresentação de 
candidaturas terminou no dia 11 de setembro. 

No início de agosto foram abertos outros dois 
procedimentos concursais. Um destina-se a 
médicos vinculados para as áreas Hospitalar, Saúde 
Pública e Medicina Geral e Familiar. Através do 
Aviso n.º 11771-A/2020, foram abertas 220 vagas para 
a categoria de assistente - 56 para a especialidade de 
medicina geral e familiar, 16 para a especialidade de 
saúde pública e os restantes 148 para as especialidades 
hospitalares. A fase de candidaturas terminou a 19 de 
agosto.

Também no início de agosto, no dia 7, foi publicado o 
Aviso n.º 11554-A/2020 que determinou a abertura do 
procedimento concursal destinado ao preenchimento de 
435 postos de trabalho para a categoria de assistente – 
área de Medicina Geral e Familiar. A fase de candidaturas 
decorreu até 14 de agosto.

Reforço de profissionais no SNS

http://www.acss.min-saude.pt/
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/09/Aviso-12631-D_IM-2021.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/09/Aviso-n.%C2%BA-13200-E-2020-de-4-09-2020.pdf
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/140210529/details/normal?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&texto=%22sa%C3%BAde+p%C3%BAblica+e+medicina+geral+e+familiar%22&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2020-08-13&types=SERIEII&dataPublicacaoInicio=2020-08-12
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdre.pt%2Fweb%2Fguest%2Fhome%2F-%2Fdre%2F139804813%2Fdetails%2Fmaximized%3Fserie%3DII%26parte_filter%3D31%26day%3D2020-08-07%26date%3D2020-08-01%26dreId%3D139804811&data=02%7C01%7Ccomunicacao%40acss.min-saude.pt%7C9aab2931458a46db44f108d83ab37e61%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C1%7C0%7C637323889872653529&sdata=PS0ejhDQGTqClWwH3Mv5eshWpQdXseTdgYeskumNFiA%3D&reserved=0
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) foi 
informada a 31 de dezembro de 2019 que uma pneu-
monia, provocada por um vírus desconhecido, tinha 
sido detetada em Wuhan, na China. Três meses de-
pois a OMS declarou a existência de uma pandemia, 
com o mundo já em alerta. O que recorda da primeira 
vez que ouviu falar sobre o novo vírus?

Recordo-me de onde estava e que me senti preocupada. 
Aliás, habitualmente recebemos informação sobre o apa-
recimento de novos vírus de outros pontos do globo em 
diversas circunstâncias e é sempre com preocupação que 
vemos a emergência de um novo agente microbiológico. 
Portanto, recordo-me de onde estava, com quem estava e 
de ter pensado que era preocupante um vírus que parecia 
ter passado, e passou, a barreira das espécies.

Quais foram as prioridades da Direção-Geral da 
Saúde quando se iniciaram os primeiros avisos so-
bre o coronavírus?

Quando começámos a ter mais informação sobre o 
novo coronavírus, e especialmente quando soubemos 
pela OMS que já tínhamos cadeias de transmissão 
quaternária na China, a equipa da DGS reuniu-se. Foi um 
fim-de-semana em que trabalhámos de manhã à noite 
para atualizar as informações de que dispúnhamos, 
as normas, as orientações de acordo com o plano de 
contingência. No mesmo fim-de-semana ativámos a 
Linha de Apoio ao Médico para nos prepararmos para 

a eventualidade da chegada de casos importados. 
Estávamos a preparar-nos para conter, conter, conter. 
Ativámos também hospitais de referência para esta 
doença, inicialmente foram três, e preparámos o INEM 
para garantir ambulâncias que transportassem os casos 
suspeitos para estas unidades. O INSA também ficou 
disponível para o diagnóstico laboratorial.

Quando, em fevereiro, aconselhou a “Não nos bei-
jarmos tanto, não nos abraçarmos tanto” foi ouvida 
com desconfiança. Estava à espera da resposta de 
confinamento voluntário dada posteriormente pelos 
portugueses?

O ser humano reage às mudanças e à novidade de 
forma distinta, por vezes com desconfiança e algum ce-
ticismo, outras vezes com otimismo. Quando tivemos 
conhecimento do vírus, tentámos refrear receios ex-
cessivos, embora sem nunca baixar a guarda, ativando 
todos os mecanismos com vista à nossa preparação. 
Quando disse essa frase também se gerou desconfian-
ça, mas o curso dos acontecimentos veio a demonstrar 
que estes cuidados não só não eram excessivos, como 
imperativos. Numa pandemia como esta, em que esta-
mos perante um vírus novo, nem sempre a comunicação 
corre em paralelo com o conhecimento, o que dificulta 

A Diretora-Geral da Saúde tem estado 
permanentemente na frente de batalha 
desde de março, altura em que o país 
parou para combater a COVID-19. 
“Graça Feitas reconhece que  
têm sido dias de trabalho intenso  
e deixa elogios ao comportamento  
dos portugueses na fase  
de confinamento total. 
Agora, alerta que ainda temos que 
gerir os avanços e recuos da nossa 
“mola”, ao mesmo tempo que 
retomamos a escola e a economia.

Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde

“Sem receios extremos, mas sem comportamentos 
excessivos, temos de continuar as nossas vidas”

Era claro que tínhamos de pôr “a mão 
na mola” ou arriscaríamos cenários 

como os de Espanha ou Itália. Tivemos 
tempo de antecipar cenários. 

E os cidadãos foram inexcedíveis.

Não podemos arriscar um novo 
confinamento radical, mas podemos ter 
de gerir a nossa “mola” com avanços 
e recuos que permitam fazer coincidir 

a retoma da economia, das nossas 
liberdades individuais, com a garantia 

de um sistema de saúde funcional, 
protegendo a saúde pública.
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a transmissão de mensagens claras, que são pedidas a 
todo o instante pela comunidade.

Quando, por fim, se chegou ao confinamento, já havia 
uma maior sobreposição entre a informação disponível 
e as mensagens. Era claro que tínhamos de pôr “a mão 
na mola” ou arriscaríamos cenários como os de Espanha 
ou Itália. Tivemos tempo de antecipar cenários. E os ci-
dadãos foram inexcedíveis. 

O que é que responde aos críticos que continuam 
a afirmar que “isto é só uma gripe” e que nunca 
devíamos ter adotado medidas tão rígidas de confi-
namento?

Penso que a realidade falou por si, os resultados falam 
por si. Achatámos a curva epidémica e isso deu-nos um 
balão de oxigénio, deu esse balão ao sistema de saúde e 
aos profissionais de saúde, também eles sujeitos a uma 
tensão incalculável e merecedores de reconhecimento 
coletivo. A COVID-19 não é como a gripe, já o sabemos, 
e por isso teremos de gerir as nossas medidas de forma 
progressiva e proporcionada. Não podemos arriscar um 
novo confinamento radical, mas podemos ter de gerir a 
nossa “mola” com avanços e recuos que permitam fazer 
coincidir a retoma da economia, das nossas liberdades 
individuais, com a garantia de um sistema de saúde fun-
cional, protegendo a saúde pública. Temos de fazer a 
nossa vida em segurança, com as precauções necessá-
rias para prevenir a doença e a sua transmissão.

A DGS já produziu dezenas de normas e orienta-
ções devido à pandemia. Numa primeira fase, estas 
incidiram sobre medidas para o confinamento e ago-
ra centram-se na retoma de atividades tão diversas 
como funcionamento de ATL’s, estabelecimentos 
turísticos, jogos de futebol ou estabelecimentos pri-
sionais… Como é que a DGS prepara tecnicamente 
este trabalho?

Com uma enorme dedicação e investimento por parte 
dos técnicos da DGS e com a colaboração ativa de inú-
meros parceiros e peritos, auscultados a cada momento. 

A retoma das atividades só pode ser feita através de uma 
combinação de medidas de saúde pública e de conheci-
mentos, baseados na melhor evidência conhecida, que 
apenas peritos e profissionais de várias áreas de saber 
podem ajudar a integrar. Todas as orientações e nor-
mas implicam ainda uma enorme investigação por parte 
de fontes credíveis, de estudos cientificamente válidos 
e validados por pares, da análise de pareceres e orien-
tações de organismos como a Organização Mundial da 
Saúde ou o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de 
Doenças (ECDC). 

Há quem diga que “sem economia, não pode haver 
saúde e vice-versa”.  Concorda?

Claro que sim. Tal como já foi dito não podemos sa-
crificar nenhum destes pratos da balança. Temos de os 
manter equilibrados. Quando nos deparámos com um 
crescimento dos surtos em Lisboa e se partiu para o ter-
reno para trabalhar em conjunto com as autarquias e 
outros parceiros, tivemos essa prova. As pessoas pre-
cisam de ter boas condições em casa para se isolar em 
caso de doença, precisam de estar protegidas quando 
não podem trabalhar por motivo de doença. E sabemos 
bem quais são as populações mais vulneráveis a preci-
sar desse apoio. Os determinantes sociais não podem 
ficar para segundo plano nesta pandemia. Temos de ga-
rantir que as pessoas possam ir trabalhar em segurança, 
mantenham viva a economia, e que tenham os seus di-
reitos garantidos quando não podem ir trabalhar.

A saúde influencia obviamente a economia, mas a 
economia é um dos mais fortes determinantes da saúde. 

Temos de garantir que as pessoas 
possam ir trabalhar em segurança, 
mantenham viva a economia, e que 
tenham os seus direitos garantidos 

quando não podem ir trabalhar.

As maiores dificuldades… 
diria que a maior é mesmo garantir que 
não há um crescimento exponencial de 

casos e que a retoma das atividades se faz 
com segurança.

Vamos experimentar novos desafios à 
nossa preparação, com o novo ano escolar, 

a retoma de mais atividades e o inverno, 
com os efeitos da gripe, dos outros vírus 

respiratórios e das condições climatéricas. 
Aproxima-se a época em que a morbilidade 
e a mortalidade são sempre mais elevadas. 

É nestas prioridades que estamos 
focados agora.



12

ENTREVISTA
O dispositivo de Saúde Pública do País, acionado 

pela DGS, tem sido suficiente para combater o 
SARS-CoV-2? Quais têm sido as maiores dificuldades 
no dia-a-dia? 

De uma forma geral, sim. Foram tomadas várias medi-
das de saúde pública, adotadas pela população, tivemos 
capacidade de detetar, isolar e tratar adequadamente os 
doentes, aumentámos a testagem, reforçámos os cui-
dados de saúde primários e os cuidados hospitalares, 
incluindo unidades de cuidados intensivos, ainda que, na 
maioria dos casos, prevalecesse a resposta ao domicílio.

Conseguimos detetar, isolar e vigiar contactos de pes-
soas doentes, interrompendo as cadeias de transmissão. 
Reforçámos o sistema de vigilância epidemiológica, que 
não estava dimensionado para a atual situação, aliás, ne-
nhum país estava preparado para uma crise de saúde 
pública como esta. Mas alinhámo-nos com as instituições 
internacionais e com os outros países.  As maiores dificul-
dades… diria que a maior é mesmo garantir que não há um 
crescimento exponencial de casos e que a retoma das ativi-
dades se faz com segurança.

Vamos experimentar novos desafios à nossa preparação, 
com o novo ano escolar, a retoma de mais atividades e o 
inverno, com os efeitos da gripe, dos outros vírus respirató-
rios e das condições climatéricas. Aproxima-se a época em 
que a morbilidade e a mortalidade são sempre mais eleva-
das. É nestas prioridades que estamos focados agora.

Afirmou que Portugal é um país “honesto e sério” 
quanto à divulgação de informação. Inclusive, a DGS 
estabeleceu uma parceria com a rúbrica “Polígrafo” 
da SIC, no combate às fake news. Acredita que temos 
sido um exemplo para os outros países? 

A seriedade é comum tanto no campo da informação, 
como no da comunicação. Têm sido ambas prioritárias 
para a DGS. Temos monitorizado a epidemia, aliando a 
vigilância epidemiológica da responsabilidade da DGS 
com a participação da academia na análise da infor-
mação e em estudos específicos. Diria que temos um 
sistema que, não sendo perfeito, é um bom sistema, que 
temos vindo a melhorar.

Quanto à comunicação, e tendo em conta que vive-
mos numa época de enorme incerteza, penso que temos 
dado resposta às necessidades dos vários setores e da 
população. Produzimos inúmeras normas e orientações, 
muitas delas têm sido atualizadas para integrar nova evi-
dência, produzimos centenas de posts para as redes 
sociais, manuais e toolkits para a formação. A parce-
ria com o Polígrafo foi uma outra iniciativa importante, 
porque permitiu distinguir o trigo do joio, especialmente 

quando pouco se sabia sobre este vírus. O combate às 
fake news é uma prioridade internacional e nacional.

O próximo inverno está a ser indicado pela co-
munidade científica como potencialmente perigoso, 
temendo-se uma segunda vaga. É possível prevenir 
uma nova situação de emergência? Como?

Já sabemos que vamos ter no próximo inverno mui-
ta gente com sintomatologia respiratória aguda causada 
pelo vírus SARS-CoV-2, pelo vírus da gripe, por outros 
vírus respiratórios e ainda por descompensação de 
doenças crónicas. Vamos ter enormes desafios, no-
meadamente para fazer um diagnóstico diferencial. Mas 
teremos fatores protetores, reconheçamos, porque os ci-
dadãos estão adaptados ao distanciamento, ao uso de 
máscara, atentos às medidas de higiene e etiqueta res-
piratória, não se dirigem logo aos serviços de urgência 
quando têm sintomas, cumprem a limpeza de superfí-
cies e passarão certamente a cumprir mais uma medida, 
que é a ventilação dos espaços. Temos também de re-
duzir os nossos contactos sociais, no dia-a-dia. Quanto 
mais pessoas contactarmos maior é o risco de contágio.

Da parte do sistema de saúde, com um novo Plano 
Estratégico outono-inverno, tudo está a ser feito para 
que haja planos de contingência adaptados, preparação 
dos serviços e, tal como já anunciámos, vamos reforçar 
a vacinação contra a gripe, implementando-a mais cedo, 
e com mais doses.

Medidas de saúde pública, cuidados para todos e 
proteção dos mais vulneráveis são os objetivos do 
SNS, bem como a adoção da estratégia da OMS de 
“test-track-trace”, a que acrescentámos “support”.

A pressão diária dos serviços de saúde não tem 
precedentes. Estamos preparados para continuar 
esta batalha até conseguirmos uma vacina? 

Não podemos nunca assumir que estamos totalmente 
preparados, porque não sabemos como vai ser a evo-
lução da epidemia. A incerteza é elevada, o vírus não 
completou um ciclo sazonal, ou seja, um ano. E essa 
foi uma das grandes lições que tirei desta pandemia, 
que estamos continuamente a aprender e que tem de 
haver humildade para a tomada das medidas adequa-
das e para fazer os ajustes necessários, sempre que se 
imponham. O período que atravessamos e que continua-
remos a atravessar, será de grande incerteza.

No entanto, dentro do possível, faremos o nosso 

Medidas de saúde pública, cuidados 
para todos e proteção dos mais 

vulneráveis são os objetivos do SNS, 
bem como a adoção da estratégia 

da OMS de “test-track-trace”, a que 
acrescentámos “support”.

A incerteza é elevada, o vírus não 
completou um ciclo sazonal, ou seja, 
um ano. E essa foi uma das grandes 
lições que tirei desta pandemia, que 
estamos continuamente a aprender 

e que tem de haver humildade para a 
tomada das medidas adequadas e para 
fazer os ajustes necessários, sempre 

que se imponham.
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caminho de preparação, através de uma monitoriza-
ção constante da atividade epidémica e da adaptação 
proporcionada e adequada das medidas preventivas e 
curativas. Sempre com medidas proporcionais à realida-
de, sem baixar a guarda. As medidas passam por cada 
um de nós, enquanto agentes de saúde pública. Sem re-
ceios extremos, mas sem comportamentos excessivos, 
temos de continuar as nossas vidas. Se nos proteger-
mos individualmente, protegemos os outros. De um 
modo geral, as pessoas já absorveram e assumem estas 
medidas com naturalidade, como gestos do dia-a-dia.

Temos de pensar globalmente e agir localmente. A 
Intervenção territorialmente dirigida em função de distin-
tas realidades é fundamental.

Durante estes meses de pandemia, foram adiadas 
consultas e cirurgias, a população recorreu menos às 
unidades de saúde e baixaram os níveis de vacinação. 
Qual é o maior risco para a saúde dos portugueses?

Durante os meses de confinamento foi necessário rea-
daptar circuitos, COVID, não-COVID, reduzir a atividade 
não urgente de forma a garantir a resposta aos casos de 
COVID-19, mantendo a resposta clínica aos casos ne-
cessários. Foi uma fase complexa para todos, mas as 
unidades e os profissionais de saúde souberam retomar 
a atividade e ainda reinventar a forma como os cuidados 
foram prestados, nomeadamente através de teleconsul-
tas, quando as mesmas podiam substituir as consultas 
em presença, ou de outros mecanismos como a disponi-
bilidade de medicamentos pelas farmácias comunitárias. 
Os últimos números divulgados pela ACSS mostram pre-
cisamente uma retoma da atividade, ainda que saibamos 
que é necessário um esforço acrescido para recuperar 
a atividade suspensa. Quanto à vacinação, no âmbito 
do Programa Nacional de Vacinação (PNV), tal como ví-
nhamos alertando, era necessário esperar antes de tirar 

conclusões. Se no início houve uma quebra, os serviços 
rapidamente iniciaram processos de “repescagem” para 
que a vacinação cumprisse o seu calendário. Podemos 
dizer que a “repescagem” foi um sucesso. Os dados que 
temos da vacinação mostram que a atividade não só não 
caiu como aumentou, em alguns casos. Os enfermeiros 
e os cidadãos estão de parabéns por esta boa prática.

Antes da pandemia alterar todas as prioridades, a 
DGS estava a iniciar o processo de construção do 
Plano Nacional de Saúde 2021-2030. Com todas as 
adversidades que este vírus trouxe para a Saúde 
Pública, que desafios se avizinham para a próxima 
década e que este plano vai ter de incluir?

O Plano Nacional de Saúde é claramente uma das nos-
sas prioridades. E apesar dos atrasos e dos desafios que 
se colocaram prossegue o seu desenho e execução. Dito 
isto, necessitamos de distância em relação a este mo-
mento verdadeiramente excecional nas nossas vidas, e 
tempo, tempo para pensar, refletir, aprender e melhorar, 
com humildade e determinação, mas também com ambi-
ção. Temos de construir um sistema de saúde mais forte, 
uma sociedade mais resiliente, tratando os aspetos téc-
nicos, materiais e sociais de uma pandemia devastadora 
pela sua magnitude real e pela transcendência social e 
económica. E como sempre vamos emergir desta epide-
mia e prosseguir com a nossa vida.

É atualmente a grande protagonista do combate à 
pandemia de Covid-19 em Portugal, a par da Ministra 
da Saúde e de outros atores políticos de relevo. Como 
se sente nesse papel?

Aconteceu estar a desempenhar o papel de Diretora-
-Geral durante o surgimento desta pandemia, cabe-me 
trabalhar de acordo com os princípios de defesa da saú-
de pública.

Sabemos que estamos a combater o “desconhecido” 
e que é difícil garantir quando iremos poder respirar de 
alívio. Mas quando isso acontecer, como gostaria que 
este período fosse lembrado pelos portugueses? 

Não sei… Cada uma terá as suas memórias. É um pe-
ríodo duro, mas temos de olhar para o futuro.

Os últimos números divulgados pela 
ACSS mostram precisamente uma retoma 

da atividade, ainda que saibamos que é 
necessário um esforço acrescido para 

recuperar a atividade suspensa.

Necessitamos de distância em 
relação a este momento 

verdadeiramente excecional nas nossas vidas, 
e tempo, tempo para pensar, refletir, aprender 
e melhorar, com humildade e determinação, 

mas também com ambição. Temos de 
construir um sistema de saúde mais forte, 
uma sociedade mais resiliente, tratando os 

aspetos técnicos, materiais e sociais de uma 
pandemia devastadora pela sua magnitude 

real e pela transcendência 
social e económica.Graça Freitas numa das conferências de imprensa diárias de acom-

panhamento da COVID-19
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Já arrancaram os projetos-piloto, previstos no Estatuto 
de Cuidador Informal, que permitem aos cuidadores 
informais de 30 concelhos obterem apoios do Estado. 

A medida, estipulada pela Portaria n.º 64/2020, em 10 de 
março, define os termos e condições de implementação 
dos novos projetos e identifica o conjunto de apoios a 
auferir por aqueles que prestam cuidados a pessoas em 
situação de dependência. 

No mesmo documento são também designados os 
profissionais de referência, da área da saúde e da segurança 
social, a quem compete, entre outras, aconselhar, 
acompanhar, capacitar e formar o cuidador informal. Para 
este efeito, o profissional de referência da saúde elabora 
um plano de intervenção específico que inclui diversas 
informações, das quais se destacam as seguintes:
• Identificação do cuidador e da pessoa cuidada, assim 

como dos cuidados a prestar pelo cuidador informal;
• O período de descanso do cuidador;
• A formação e capacitação contínua destinada ao 

cuidador;
• Acesso a medidas que promovam a autonomia e 

qualidade de vida da pessoa cuidada;
• Avaliação da qualidade de vida e sobrecarga do 

cuidador informal;
• Identificação de grupos de autoajuda disponíveis na 

zona de residência do cuidador. 
Os benefícios a usufruir pelo cuidador variam consoante 

este seja designado cuidador informal principal ou 
não principal. São considerados cuidadores informais 
principais, os cônjuges ou unidos de facto, parentes 
ou afins até ao 4.º grau da linha reta ou colateral da 
pessoa cuidada, que acompanham e cuidam da mesma 
de forma permanente, que com ela vive na mesma 
residência e que não é remunerado pelos cuidados que 
presta. Os cuidadores informais não principais são os 
cônjuges ou unidos de facto, parentes ou afins até ao 
4.º grau da linha reta ou colateral da pessoa cuidada, 
que acompanham e cuidam daquela regularmente, 
sem caráter permanente, podendo auferir ou não de 
remuneração pela atividade prestada.

No âmbito destes projetos-piloto, de entre outros 
benefícios, é atribuído aos cuidadores informais principais 

É cuidador informal? 
Se reside num dos concelhos abrangidos 
já pode pedir o estatuto um subsídio monetário, calculado em função dos seus 

rendimentos. Caso o mesmo esteja inscrito no regime 
de seguro social voluntário, o subsídio beneficia de uma 
majoração em cerca de 25% durante o período que efetuar 
as respetivas contribuições à Segurança Social. 

Os projetos-pilotos têm a duração de 12 meses e 
abrangem os concelhos assinalados no mapa.

A execução dos projetos-piloto é acompanhada e 
monitorizada por uma comissão, da qual fazem parte 
representantes da área da Segurança Social, do Instituto 
de Emprego e Formação Profissional, do Gabinete de 
Estratégia e Planeamento, da Administração Central do 
Sistema de Saúde, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses e das organizações do setor social e solidário. 
Integram ainda a comissão duas personalidades de 
reconhecido mérito e experiência de trabalho no âmbito do 
cuidador informal e dois representantes de associações 
nacionais dos cuidadores informais, indicados pelos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas do 
trabalho, solidariedade e segurança social e saúde.

Para mais informações pode consultar a  Circular Nor   ma-
tiva Conjunta n.º 8/2020/ACSS/ISS e a Circular Nor mativa 
Conjunta n.º 12/2020/ACSS/ISS no portal  da ACSS.

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/11/Circular-Normativa-Conjunta-8_ACSS_ISS_24-07-2020.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/11/Circular-Normativa-Conjunta-8_ACSS_ISS_24-07-2020.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/11/Circular-Normativa-Conjunta-12_2020_ACSS_ISS.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/11/Circular-Normativa-Conjunta-12_2020_ACSS_ISS.pdf
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Um de junho foi o dia que marcou a entrada em 
funcionamento do Centro de Responsabilidade 
Integrado (CRI) de Gastrenterologia, criado no 

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) 
sob o compromisso, estabelecido pela administração 
com a equipa liderada pelo especialista João Coimbra, de 
“melhorar o desempenho” no acesso a esta especialidade. 
Paulo Espiga, vogal do conselho de administração assume 
que a criação de centros de responsabilidade integrados 
está inserida numa estratégia que passa por gerar as 
condições necessárias à melhoria de resultados. “Num 
centro hospitalar como este, o segundo maior do país, a 

CRI de Gastrenterologia no CHULC

Mais autonomia, 
maior responsabilidade

criação de CRI’s é essencial para termos capacidade de 
governação e de gestão muito mais próxima das pessoas 
e muito mais autonomizada”, sublinha o responsável. 

As melhorias introduzidas pelos CRI nos hospitais 
do SNS são consensuais entre os gestores e clínicos. 
Estes centros permitem melhorar o acesso dos 
cidadãos a cuidados de saúde, através de um modelo 
de organização possibilita também que a qualidade 
dos cuidados seja melhorada, resultando numa 
motivação maior das equipas por prever a atribuição de 
incentivos de produtividade aos profissionais, ou seja, 
que “sejam melhor recompensados pelo seu trabalho e 
desempenho”. 

Além das melhorias já referidas, o CRI de Gastren-
terologia do CHULC integra a vertente de investigação 
e geração de conhecimento, considerada fundamental 
para os seus obreiros – ”Não é o grito do Ipiranga, 
não é a independência, é trabalhar de forma diferente, 

O Centro Hospitalar e 
Universitário de Lisboa 
Central criou o seu primeiro 
centro de responsabilidade 
integrado dedicado à 
Gastrenterologia em junho.  
Os responsáveis pelo 
serviço, que segue todos os 
anos mais de 30 mil
pessoas, querem ajudar a 
tratar mais doentes, com a 
qualidade que os distingue 
como referência no SNS.

Paulo Espiga, vogal do Conselho de Administração do CHULCCristina Carvalho, enfermeira-chefe
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autónoma, com objetivos muito bem delineados”, 
resume Paulo Espiga.

O CRI de toda a Gastrenterologia 

Criar um Centro de Responsabilidade Integrado para 
todo o serviço de gastrenterologia é um desafio “gigante”, 
comandado pelo médico João Coimbra, pela Enfermeira-
chefe Cristina Carvalho e pela administradora  hospitalar 
Maria João Freitas. Sobretudo quando cerca de quarenta 
por cento dos utentes que chegam ao CHULC, incluindo 
os que procuram outras especialidades, apresentam 
doenças no aparelho digestivo. A Gastrenterologia é, 
por essa razão, uma especialidade transversal a toda a 
instituição. “Mais tarde ou mais cedo, os doentes que 
acedem ao centro hospitalar, acabam por necessitar da 
nossa especialidade”, explica João Coimbra. 

A experiência adquirida por três dezenas de anos, 
período de tempo em que tem sido sempre acompanhado 
pela enfermeira-chefe do serviço Cristina Carvalho, dá 
o conhecimento necessário para perceber que só faria 
sentido desenvolver um CRI se este envolvesse todos 
os serviços e todos os profissionais. João Coimbra 
esclarece que “como temos uma visão global, não 
fazia sentido fazermos apenas um CRI para um setor 
da atividade. Quisemos um que abrangesse todos os 
médicos, enfermeiros, assistentes administrativos e 
profissionais de outras especialidades, que nos dão 
apoio, como por exemplo a anestesia… Abrangemos 
todos porque, no fundo, trabalhamos todos juntos em 
prol do mesmo. O doente é um todo, não é apenas uma 
pessoa com doença do estômago, do fígado ou do 
intestino. Precisamos de ter essa abordagem holística”.

No fundo, na forma de funcionamento “não muda 
nada. Os métodos são os mesmos”, refere Cristina 
Carvalho. O serviço continua a centrar-se no doente e a 
ter como objetivo melhorar o acesso, fazer mais e melhor. 
O que altera é a maneira como se tomam decisões e 
a participação dos profissionais no que vai ser feito. A 
autonomia de gestão proporcionada pelo modelo CRI 
traz vantagens sobretudo quanto à eficiência do serviço. 
Numa instituição com a dimensão do CHULC, os vários 
níveis hierárquicos que intervinham no processo de 
decisão resultavam muitas vezes em desconformidades. 
Os responsáveis da gastrenterologia acreditam que 
com a nova organização, as entropias existentes irão 
desaparecer. 

À liberdade junta-se a motivação dos profissionais, que 
é obtida através de um estímulo que vai muito além do 
monetário. “Essa motivação pecuniária é limitada, esgota-
se no fim do mês. Há a outra motivação, a da satisfação 
com o que fazemos e o reconhecimento pelo nosso 
trabalho. Chega através do doente, quando fazemos 
tudo o que podemos por ele, e através dos nossos pares 
e da instituição, que reconhecem que estamos a fazer o 
melhor que sabemos”. João Coimbra acredita que este 
incentivo de “autonomia e compromisso” trazido pelos 
CRI poderá servir também de mote para combater a 
saída de profissionais de saúde do SNS. 

“Para termos autonomia, temos que ter 
responsabilidade, não é?”. A Enfermeira-chefe Cristina 
Carvalho confessa que sentiu resistência à mudança 
junto de alguns colegas, mas “este foi um processo que 
chegou a bom porto. Estamos a funcionar bem. Sente-se 

Ensino 
e Investigação

Acesso

Qualidade

Eficiência

Profissionais

Âmbito Objetivo Estratégico

Dimensões e Objetivos Estratégicos

Melhorar o acesso à consulta externa 
(redução da LEC e cumprimento 

progressivo dos TMRG)

Melhorar o acesso a MCDT 
(reduzir lista de espera 

e tempo médio de resposta)

Internamento (redução das taxas 
de infeção, quedas e UPP)

Assegurar a satisfação do Utente

Promover a formação  
pré e pós-graduada

Promover a investigação  
na área da Gastrenterologia

Aumentar os Proveitos  
(crescimento da atividade;  

rigor nos processos administrativos)

Reduzir os custos operacionais

Fixar profissionais na equipa

Melhorar a satisfação  
dos profissionais

João Coimbra, especialista responsável pela criação do CRI Maria João Freitas, administradora hospitalar
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que as pessoas trabalham de forma mais leve, com mais 
vontade”.

O plano de ação traçado para o CRI de Gastrenterologia 
assenta sobre várias reflexões, fruto de debates, ocorridos 
ao longo de anos, entre os profissionais envolvidos. 
Conversas prévias aos CRI que possibilitaram agora a 
minimização de resistências, embora estejam “todos 
conscientes que haverá dificuldades”, remata João 
Coimbra. 

Num centro hospitalar que recebe anualmente cerca 
de 300 mil pessoas, refletidos em mais de um milhão 
e meio de contactos, o “gigante” da gastrenterologia 
cuida anualmente de cerca de 30 mil doentes, seja 
em consultas, hospital de dia, internamento e exames, 
realizadas por mais de 90 profissionais. Mas sobra ainda 
tempo para ouvir e estudar todas as dúvidas trazidas 
por outros serviços. “Temos um número imensurável de 
alguns milhares que não estão registados e que resultam 
de um trabalho de consultoria que fazemos. É um colega 
que nos telefona por causa de um problema de um 
doente, outro que nos encontra no corredor ou que vai 
ao nosso gabinete… “, acrescenta. Um trabalho invisível, 
de que fala com orgulho por demonstrar a confiança que 
existe nestes especialistas. 

Afinal o que muda?

Apesar do CRI não ter trazido alterações de métodos 
e técnicas na área clínica, trouxe novos desafios aos 
profissionais. Como explica a administradora Maria João 
Rodrigues, o plano de ação definido tem como primeiro 
objetivo melhorar o acesso, e isso significa que “há um 
compromisso efetivo de aumento da produtividade. 
Só podemos facilitar o acesso com o aumento de 
respostas, mais rápidas, para chegar a mais doentes”. 

Ou seja, agora o trabalho é feito de forma mais flexível, 
foi introduzida maior agilidade nos tempos de decisão 
e todos assumiram o acordo de conseguir cumprir 
esta meta. Incluindo o conselho de administração do 
CHULC que garante que vão ser criadas as condições 
necessárias para cuidar de mais doentes.

É por isso que, por exemplo, o CRI de Gastrenterologia 
já está a trabalhar com vários ACES da região, de forma a 
conseguir dar formação aos profissionais dos cuidados 
de saúde primários, para que estes consigam, com 
qualidade, tratar os doentes que estejam em condições 
de serem seguidos por serviços de maior proximidade. 

A aposta na formação é, aliás, uma das mais valias 
deste centro de responsabilidade integrado, que quer 
ser reconhecido também pelo trabalho desenvolvido 
na área da inovação. Através da parceria que mantém 
com a Faculdade de Ciências Médicas (Universidade 
Nova de Lisboa), e que se traduz no desenvolvimento de 
formação pré-graduada, pós-graduada e investigação.

A equipa que lidera o CRI de Gastrenterologia no CHULC
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O Centro de Responsabilidade Integrado (CRI) 
de Urologia, o primeiro da região de Lisboa 
e Vale do Tejo, iniciou atividade no Centro 

Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) no 
primeiro dia de setembro.

CRI de Urologia já em funcionamento no Centro Hospitalar 
Universitário de Lisboa Central

Fonte: Portal SNS

O novo CRI tem como meta “assegurar o desenvol-
vimento das melhores práticas clínicas, centradas na 
resposta às necessidades dos utentes, contribuindo 
para o aperfeiçoamento contínuo da qualidade dos 
cuidados, estimulando a melhoria do acesso e, em 
particular, o cumprimento dos tempos máximos de 
resposta garantidos”.

O CRI de Gastrenterologia do CHULC definiu, 
na sua visão estratégica, cinco dimensões 
orientadoras da atividade, procurando associar 

objetivos estratégicos e, posteriormente, indicadores 
de desem  penho que densifiquem e permitam aferir o 
cumprimento da sua proposta de reorganização da 
especialidade.

Tendo tido o seu início no passado dia 1 de junho, em 
pleno contexto de pandemia, o CRI-Gastrenterologia 

Primeiros resultados

Fonte: CHULC

tem sofrido limitações à plena utilização da capacidade 
instalada no Serviço, determinadas pelas medidas 
de contingência implementadas nas instituições de 
saúde, por motivos de segurança clínica. 

Ainda assim, a flexibilidade introduzida pelo novo 
modelo de organização e um esforço acrescido por 
parte dos profissionais para mitigar os efeitos da 
redução da atividade programada, permitiu que os 
resultados da produção sejam, neste momento, muito 
próximos dos observados no período homólogo e, 
pontualmente, mesmo ligeiramente superiores, 

Figura 1
Atividade de Consulta na Especialidade de Gastrenterologia 

(junho – agosto (2019 e 2020)

Figura 2
Atividade de Hospital Dia na Especialidade de Gastrenterologia 

(junho – agosto (2019 e 2020)

“Queremos marcar, de forma estruturada, a diferenciação 
deste serviço que é já de referência para todo o sul do 
país”. Paulo Espiga pretende que este seja um serviço 
que consiga estabelecer uma relação de trabalho 
complementar com os restantes hospitais de média 
dimensão, fazendo com que os doentes sejam tratados 
onde estão, mas com o aconselhamento dos peritos do 
CHULC. “OS CRI são uma alteração de autoridade. Numa 
instituição como esta, muito conservadora, sabemos que 
este primeiro CRI vai ter dificuldades. Os próximos seis 
meses vão ser de ajustes. É um movimento de inovação 
que está a ocorrer, como já se passou nos cuidados de 
saúde primários. Há quem não queira participar, mas há 
muitos outros interessados. Sabemos das dificuldades, 
mas vai correr bem!”, acrescenta. 

Além do CRI de Gastrenterologia, o CHULC tem em 
processo de criação o CRI de Oftalmologia Pediátrica 
(ver reportagem) e tenciona colocar em funcionamento 
mais dois centros de responsabilidade integrados até ao 
final deste ano.
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A intenção do Centro Hospitalar e Universitário 
de Lisboa Central (CHULC) de criar o primeiro 
Centro de Responsabilidade Integrado de 

Oftalmologia Pediátrica, foi conhecida publicamente no 
último Dia Mundial da Criança. O anúncio a 1 de junho 
foi intencional. Eduardo Silva, coordenador do projeto, 
explicou à reportagem do ACONTECE que sendo este 
o ano da “visão perfeita”, e sendo este CRI específico 
para crianças e jovens, a chamada de atenção para a 
sua criação só poderia acontecer naquele dia. O novo 
CRI ainda está em formação, prevê-se que entre em 
funcionamento até ao final do ano, e irá revitalizar o 
serviço existente naquele centro hospitalar.

A autonomia de gestão trazida pelo novo modelo 
foi essencial para que Eduardo Silva acordasse 
com a administração do CHULC coordenar a sua 
implementação. O desafio passa por conseguir 
desenvolver “uma unidade com capacidade de resposta 
multidisciplinar, onde não se exerça só medicina 
tradicional, mas que consiga chegar mais longe. Uma 
das propostas, por exemplo, é a de termos o sistema 
de teleconsulta internacional, para conseguirmos dar 
respostas fora do standard”, explica o médico.

A abertura além-fronteiras está direcionada sobretudo 
para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. 
Os pedidos de ajuda que chegam dos PALOP são 
elevados e, o especialista, defende que a utilização 
da teleconsulta pode ser uma ferramenta de primeira 
resposta, dando orientações clínicas e de tratamento 

Primeiro CRI de Oftalmologia 
Pediátrica criado no CHULC

aos profissionais do país de origem. Apenas os casos 
mais difíceis serão evacuados e trazidos para tratamento 
– “há muitos casos em que a deslocalização da criança é 
desnecessária e assim poderá ser evitada”, argumenta. 
O uso da telessaúde deverá ser diferenciado e ter vários 
formatos e destinos, como por exemplo, um meio de 
reunião de diversos especialistas que estudam o mesmo 
caso. O especialista do CHULC vê vários benefícios na 
sua utilização. Mas confessa que o estímulo inicial passa 
por mostrar resultados de referência. 

A formação da equipa no Hospital Dona Estefânia, 
onde o serviço ficará sediado, está em marcha. De um 
serviço constituído apenas por um profissional a tempo 
parcial, o CRI de Oftalmologia Pediátrica passará a 
funcionar com mais de duas dezenas de profissionais, 
preparados para darem resposta a todas as áreas de 
oftalmologia pediátrica. Incluirá um serviço de atendimento 
permanente, aberto todos os dias úteis, entre as 8h00 e as 
19h00. Haverá também otimização das instalações, como 
no caso da cirurgia, que passará a funcionar sem horário 
rígido. As novas regras, como a flexibilidade horária, irão 
melhorar a produtividade. Está previsto que o aumento 
de atividade dos profissionais seja premiado e isso, 
acredita Eduardo Silva, levará a uma maior motivação. 
São os benefícios que o novo modelo de gestão permite 
implementar no SNS, e que o torna mais atrativo.

O coordenador do CRI de Oftalmologia Pediátrica do 
CHULC tem um percurso incomum, diferente de grande 
parte dos médicos que exercem saúde em Portugal. 
Este especialista deixou o exercício exclusivamente 
privado para agora se dedicar ao SNS. A opção pela 
mudança foi tomada por motivos pessoais. “Eu era 
100% privado. Mas o apelo para regressar ao SNS era 
enorme. Primeiro, porque acho que as crianças que não 
têm a possibilidade de recorrer a serviços privados, têm 
o direito a cuidados de tão alta qualidade como os que 
acontecem em alguns centros privados. Por outro lado, 
havia também o chamariz do ensino. De facto, estar 
dentro de uma instituição que é hospitalar e universitária 
permite que haja uma passagem de testemunho, que 
haja a capacidade de fazermos mais e melhor e que 
ensinemos as novas gerações a fazê-lo”.

Eduardo Silva, coordenador do projeto
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NOTÍCIAS

A ACSS recebeu a anterior secretária de Estado 
Adjunta e da Saúde (SEAS), Jamila Madeira, para 
uma reunião, realizada a 22 de maio, sobre a 

resposta dada no combate à pandemia da Covid-19.
A visita decorreu durante cerca de duas horas, na 

qual a ex-governante teve oportunidade de agradecer o 
trabalho desenvolvido pela ACSS na resposta ao SARS-
CoV-2, nomeadamente através do reforço das unidades 
de cuidados intensivos, no apoio à contratação de 
profissionais de saúde para o SNS, na monitorização e 
controlo da atividade assistencial e ainda na colaboração 
da reorganização dos serviços de saúde.

Durante a visita às instalações, Jamila Madeira reiterou o 
seu reconhecimento a este instituto público, que considerou 
desempenhar um papel crítico para a transmissão de 
“confiança, credibilidade e monitorização, essencial para 
podermos prosseguir”. A ex-secretária de Estado realçou 
que os desafios trazidos pela Covid-19 ao SNS continuam 
ativos, sendo necessário manter a qualidade e empenho 
de todas as instituições do Ministério da Saúde, “algo que 
nos orgulha e nos cabe agradecer”.

Ex-Secretária de Estado 
Adjunta e da Saúde visitou a ACSS

A ex-secretária de Estado visitou as instalações acompanhada pela 
presidente da ACSS.
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NOTÍCIAS

A Associação Portuguesa para o Desenvolvimento 
Hospitalar (APDH), em conjunto com a ACSS, a 
DGS e as Administrações Regionais de Saúde, 

está a promover, até ao dia 30 de setembro, a iniciativa 
“Experiências na era COVID-19:  resiliência, singularidade 
e determinação”.

A iniciativa, que conta também com a colaboração 
especial das Regiões Autónomas da Madeira e dos 

Experiências na era COVID-19: 
resiliência, singularidade 
e determinação

A ACSS já retomou o serviço do Gabinete de 
Atendimento ao Público (GAP). O atendimento 
presencial é efetuado através de marcação prévia, 

com uso obrigatório de máscara, de acordo com o 
estipulado na Resolução do Conselho de Ministros, 
n.º 33-A/2020. A marcação pode ser realizada através 
dos contactos 217 925 538 / 217 925 500, ou por correio 
eletrónico para atendimento@acss.min-saude.pt .

Poderão existir restrições ao número de pessoas 
presentes no interior das instalações.

A ACSS apela para o respeito pelo distanciamento 
social, a par da regra de etiqueta respiratória. Ao 
preservar a distância de segurança, estará também a 
reduzir o risco de contágio.

Gabinete de Atendimento reabre ao público

Açores, tem como objetivo a partilha e divulgação de 
experiências que tenham emergido em resposta aos 
atuais desafios impostos pela Pandemia COVID-19.

Em comunicado, a APDH esclarece que devido ao 
impacto da doença COVID-19, não se irá realizar o 
habitual Prémio de Boas Prática em Saúde, o que motivou 
este repto lançado a todas as instituições, profissionais e 
equipas de saúde do SNS.

Os interessados deverão submeter as experiências 
através da página oficial do Prémio de Boas Práticas em 
Saúde, sendo que os resultados serão divulgados no 
final de novembro.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boaspraticasemsaude.com%2Fcovid&data=02%7C01%7Caalmeida%40acss.min-saude.pt%7C8ecd44fd560647a9d9cf08d845e4d21b%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C1%7C0%7C637336196362609065&sdata=iYwVGCs4kqCmiK1JqsnOsRy%2Fmxga9bxgUAxIwiPYzHs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boaspraticasemsaude.com%2Fcovid&data=02%7C01%7Caalmeida%40acss.min-saude.pt%7C8ecd44fd560647a9d9cf08d845e4d21b%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C1%7C0%7C637336196362609065&sdata=iYwVGCs4kqCmiK1JqsnOsRy%2Fmxga9bxgUAxIwiPYzHs%3D&reserved=0
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NOTÍCIAS

O funcionamento é simples: cada utilizador que 
tenha testado positivo poderá inserir o código 
do teste na app. Depois da validação da 

Direção-Geral da Saúde (DGS), a aplicação irá alertar 
outros utilizadores que tenham estado próximos do 

utilizador infetado – durante 15 minutos ou mais –, 
sempre sem revelar a sua identidade, os seus contactos 
ou os de outros utilizadores.

Quando não há registo de contactos de proximidade 
com elevado risco de contágio, a página inicial da app 
apresenta uma cor verde que mudará para o estado 
amarelo sempre que o utilizador tenha estado próximo 
de alguém a quem foi diagnosticada COVID-19.

A app STAYAWAY COVID pretende 
identificar potenciais exposições 
a pessoas infetadas 
com COVID-19

Fonte: Portal SNS
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Atualmente existem dois tipos de transporte de doentes:

1. Transporte urgente ou emergente, da respon sa bi li dade do INEM;

2. Transporte não urgente, da responsabilidade da Administração Regional (ARS) ou dos hospitais .
O transporte não urgente é o transporte de doentes, associado à realização de uma prestação de saúde, e cuja origem 
ou destino sejam os estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS), ou as entidades de natureza 
privada ou social com acordo, contrato ou convenção com o SNS.

Para mais informação consulte: 
www.acss.min-saude.pt/category/cidadaos/acesso/

O utente tem direito a transporte 
nos termos e limites definidos por lei?

Em que condições o transporte não urgente 
É assegurado pelo SNS?

1. Em caso de insuficiência económica, juntamente 
como uma das seguintes situações clínicas:

• Incapacidade igual ou superior a 60%;

• Condição clínica incapacitante (conforme estipu-
lado pela Portaria n.º 142-B/2012, de 15 de maio);

• Menores com doença limitante/ameaçadora da vida.

2. Em situações de prestação de cuidados de saúde, 
de forma prolongada e continuada, tais como:

• Insuficiência renal crónica;

• Reabilitação em fase aguda;

• Doentes oncológicos e transplantados, bem como 
doentes insuficientes renais crónicos (que realizem 
diálise peritoneal ou hemodiálise domiciliária);

• Reabilitação ao longo da vida para doentes com 
grau de incapacidade igual ou superior a 60% de 
natureza motora;

• Doentes que necessitem de cuidados paliativos, 
a prestar pelas equipas da Rede Nacional de 
Cuidados Paliativos;

• Outras situações clínicas devidamente justificadas 
pelo médico.

3. No caso de reconhecimento de vítimas dos incêndios 
ocorridos em junho e outubro de 2017.

Em que condições o transporte não urgente 
NÃO é assegurado pelo SNS?

• Vítimas de doença profissional ou acidente de 
trabalho;

• Doentes beneficiários de subsistemas de saúde, 
bem como de quaisquer entidades públicas ou 
privadas, responsáveis pelos respetivos encargos;

• Transporte não urgente para consultas de submissão 
a juntas médicas;

• Transporte não urgente decorrente de situação de 
transferência entre estabelecimentos e serviços do 
SNS de doente internado;

• Transporte não urgente decorrente de situações de 
transferência para produção adicional em hospitais 
de destino, no âmbito do Sistema Integrado de 
Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC).

http://www.acss.min-saude.pt/category/cidadaos/acesso/
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