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EDITORIAL

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

Este é o primeiro ACONTECE que apresento como presidente 
do Conselho Diretivo da ACSS. Na entrevista deste número refiro-
me ao esforço que está a ser desenvolvido pelo SNS para garantir 
a qualidade que os utentes merecem... É uma entrevista em que 
transmito ideias e estratégias essenciais que considero poderem 
vir a ser importantes para o nosso futuro coletivo.

Nesse âmbito gostaria de realçar o alinhamento por parte 
da tutela conjunta dos ministérios das Finanças e da Saúde 
na implementação do projeto para reforço de autonomia e 
responsabilização de gestão dos hospitais, que harmoniza os 
vários instrumentos de gestão, e pretende devolver autonomia 
em termos de contratação de recursos humanos e realização de 
investimentos.  É uma mudança paradigmática, benéfica para a 
vida dos hospitais-empresa do SNS. Um projeto que poderá vir a 
fazer a diferença já em 2019. 

“SNS sempre” poderia ser o mote de mais este ACONTECE, 
em que viajamos até ao Alto Minho para conhecer o trabalho 
de dois profissionais únicos que, todos os dias, acompanham 
utentes fragilizados com a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 
(DPOC). Estes doentes são acompanhados em casa, no âmbito 
do programa de telemonitorização desenvolvido pela ULSAM, com 
o apoio da ACSS. É mais um exemplo de boas práticas em saúde, 
que vos damos a conhecer nesta edição.

Este ACONTECE traz muitos outros temas que merecem a vossa 
atenção. Gabriela Maia, diretora do Departamento de Gestão da 
Rede de Serviços e Recursos em Saúde da ACSS explica o que 
está a acontecer na Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados e no Programa de Investimentos do SNS. 

Embora ainda sejam dados provisórios, também temos 
indicadores positivos sobre a atividade assistencial realizada em 
2018. Um bom prenúncio para a autonomia que chega aos hospitais 
este ano, seja ao nível da gestão, seja quanto à contratação de 
profissionais. 

Todos estes temas podem ser encontrados neste ACONTECE, 
exemplos que continuamos a melhorar, dia-a-dia, o acesso ao 
nosso SNS.
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NOTÍCIAS

As instituições do Serviço Nacional de Saúde re-
crutaram, no âmbito do concurso da 2.ª época de 
2018, 238 novos recém-especialistas, dos quais 

165 de especialidades hospitalares e de saúde pública e 
73 de medicina geral e familiar. 

A distribuição dos novos médicos por região é a se-
guinte:

SNS recruta 238 novos médicos

Norte

Norte

Centro

Centro

LVT

LVT

Alentejo

Alentejo

Algarve

Algarve

Especialidades hospitalares e de saúde pública

Medicina Geral e Familiar

Total

Total

26

16

60

35

10

1

5

3

64

18

165

73

Este procedimento de recrutamento cumpriu os re-
quisitos definidos pelos avisos n.º 19127-B/2018, de 19 
de dezembro, para as especialidades hospitalares e de 
saúde pública, e n.º 19127-A/2018, de 19 de dezembro, 
para a área de medicina geral e familiar.

Os hospitais do SNS vão poder contratar 
profissionais de saúde de forma mais célere, por 
estarem dispensados da autorização prévia do 

Ministério das Finanças.
De acordo com o Despacho n.º 2893-A/2019, de  

18 de março, a contratação passa a estar apenas 
dependente da autorização do Ministério da Saúde, 
tendo a ACSS competências para permitir essas 
contratações, ou para subdelegar nas administrações 
regionais de saúde.

Despacho agiliza contratação 
de profissionais de saúde

Esta medida aplica-se ao recrutamento de profissionais 
que venham substituir os que saíram definitivamente ou 
se ausentarem por um período mínimo de 120 dias. Da 
mesma excluem-se os médicos por seguirem um regime 
próprio de contratação.

De salientar que o diploma determina ainda que 
os hospitais possam efetuar a contratação de 450 
enfermeiros e 400 assistentes operacionais, um 
procedimento que já se verificava desde janeiro deste 
ano.

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121260104/details/maximized?serie=II&day=2019-03-18&date=2019-03-01&dreId=121260102
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121260104/details/maximized?serie=II&day=2019-03-18&date=2019-03-01&dreId=121260102
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A ACSS foi galardoada com quatro prémios “S” 
durante o Portugal eHealth Summit, iniciativa que 
decorreu entre 19 e 22 de março. Este instituto foi 

distinguido com:
• Prémio “Melhor User Experience (UX)” atribuído à 

Assessoria Executiva, de Comunicação e Informação 
da ACSS, responsável por toda arquitetura e conceção 
do seu site (www.acss.min-saude.pt);

• Prémio “+ Compras” recebido pela Unidade de 
Compras e Logística da ACSS;

ACSS recebe prémios “S” 
no Portugal eHealth Summit

• Prémio “Melhor Cliente – Categoria Formação em 
e-learning” pelo curso de Codificação Clínica – ICD10 
(integrado no plano nacional de formação) desenvolvido 
pelo Departamento de Gestão e Financiamento de 
Prestações de Saúde da ACSS;

• Prémio “Reconhecimento Público” pela colaboração 
ativa na fomentação da prescrição eletrónica de 
medicamentos, de produtos de saúde e da iniciativa 
Receita Sem Papel.
O evento, organizado pela SPMS, decorreu em Lisboa.

Marina Dias e Rita Almeida receberam o prémio “Melhor User Experience” atribuído ao Portal da ACSS.

Paulo Monteiro (à direita) representou a Unidade de Compras e 
Logística da ACSS.

Isaura Vieira recebeu o prémio “Reconhecimento Público” para 
a ACSS.

http://www.acss.min-saude.pt
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ACSS vai colaborar com Angola 
na área da contratualização
A Administração Central do Sistema de 
Saúde integra o grupo que vai implementar 
as ações de cooperação previstas no 
Memorando de Entendimento estabelecido 
entre Portugal e Angola.

A     ACSS integrou a primeira delegação do Ministério 
da Saúde de visita a Angola, de 27 de fevereiro 
a 1 de março, no âmbito do Memorando de 

Entendimento na área da saúde, assinado entre 
os dois países em novembro de 2018. Na comitiva 
composta por várias entidades, a administração central 
foi representada pela diretora do Departamento de 
Gestão e Financiamento de Prestações de Saúde, Sofia 
Nunes. A ACSS irá colaborar na área da “formação e 
capacitação”, através da transmissão de conhecimentos 
nas suas áreas de excelência técnica, nomeadamente 
em modelos de financiamento, contratualização, 
taxas moderadoras (incluindo isenção e dispensa) e 
instalações e equipamentos (recomendações técnicas).

O Memorando de Entendimento entre Portugal e Angola 
na área da saúde, assinado no final do ano passado, 
abrange a concertação de ações de cooperação em 
diferentes áreas, tais como:
• Formação de Profissionais de Saúde;
• Emergência médica;
• Qualidade dos medicamentos, incluindo avaliação, 

autorização, licenciamento, fiscalização e controlo 
laboratorial;

• Cuidados primários de saúde, nomeadamente saúde 
materno-infantil;

• Regulamentação do setor da saúde;
• Doenças crónicas e transmissíveis;

• Implementação do Regulamento Sanitário Internacional 
(2005);

• Investigação em saúde;
• Regulação do setor farmacêutico;
• Vigilância epidemiológica e farmacovigilância;
• Apoio na aquisição de medicamentos seguros, de 

qualidade e a preços acessíveis;
• Resposta a emergências em saúde pública e 

biossegurança;
• Cuidados de saúde hospitalares, nomeadamente 

oncologia, cardiologia, dermatologia, oftalmologia e 
ortopedia.
Para a concretização do Memorando, será elaborado 

um Plano Operacional de Cooperação Bilateral em 
Saúde, plurianual, cuja coordenação está atribuída à 
Direção-Geral da Saúde (DGS). A visita realizada no final 
de fevereiro insere-se neste âmbito, tendo como objetivo 
diagnosticar as necessidades de saúde de Angola, de 
forma a preparar uma resposta “coordenada e coerente”, 
evitando dispersões ou duplicações, definindo as 
prioridades em saúde em consonância com o Programa 
Estratégico de Cooperação 2018-2020.

A colaboração entre Angola e vários parceiros do 
Ministério da Saúde, sobretudo quanto a formação e 
estágios médicos, tem decorrido ao longo dos últimos 
anos, de forma dispersa. O Memorando de Entendimento 
tem como finalidade agregar todas as colaborações 
novas às já existentes, com o intuito de promover a 
complementaridade entre as ações de cooperação.

As entidades da área da saúde que já tenham 
colaborações com instituições de saúde angolanas ou 
que o pretendam fazer no futuro, deverão enquadrá-las 
no âmbito do Memorando de Entendimento, devendo 
consultar previamente a DGS para concertação de 
posições.

Delegações portuguesa e angolana reunidas em Luanda entre 27 de fevereiro e 1 de março.
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Foi recentemente nomeada como representante 
da ACSS na Comissão Nacional de Coordenação da 
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
(RNCCI). Que papel está reservado a esta comissão e 
quais são os principais desafios na área dos cuidados 
continuados?

Sou um dos três representantes da ACSS na Comissão 
Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados (CNC RNCCI), sendo os outros 
dois também elementos deste Departamento, o qual tem, 
como uma das suas atribuições, coordenar e gerir as ações 
visando uma organização integrada e a racionalização da 
rede de cuidados continuados integrados

Esta Comissão, como referido no despacho que a cria, 
tem como objetivo o reforço da coordenação conjunta dos 
Ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
(MTSSS) e da Saúde (MS) no âmbito da RNCCI, contando 
com dois coordenadores, indicados por cada um dos 
ministérios, e vê a sua atuação reforçada no que se refere 
à periodicidade das reuniões ordinárias da mesma com 
as Equipas de Coordenação Regional (ECR).

Considero que serão os seus principais desafios reforçar 
uma efetiva articulação e complementaridade das áreas 
da saúde e da segurança social no desenvolvimento 
e implementação da Rede, nomeadamente no que 
respeita ao crescimento da taxa de cobertura das 
tipologias de resposta da RNCCI de (Unidades de 
Média Duração e Reabilitação (UMDR), Unidades de 
Longa Duração e Manutenção (ULDM), Unidades de 
Convalescença (UC) e Equipa de Cuidados Continuados 

Integrados (ECCI), ao início da implementação das 
Unidades de Dia e Promoção de Autonomia (UDPA) 
sob a forma de experiências piloto, à definição dos 
encargos de apoio social relativamente às tipologias 
dos cuidados continuados integrados pediátricos e à 
avaliação das experiências piloto das respostas dos 
cuidados continuados integrados de saúde mental (CCI 
SM), que viram o seu período prorrogado por mais 18 
meses (até junho de 2020), o que deverá possibilitar 
que inicie funcionamento, pelo menos, uma resposta de 
cada tipologia. Neste âmbito, e da avaliação do primeiro 
período de funcionamento da experiências piloto de CCI 
foram já identificadas, pela Equipa de Acompanhamento 
criada para o efeito, diversas questões que devem ser 
objeto de trabalho conjunto (MTSSS e MS) com vista à 
apresentação de propostas técnicas para decisão pelas 
tutelas e posterior produção dos necessários normativos, 
legais e técnicos. 

Como responsável de departamento da ACSS, 
como classifica a evolução da RNCCI desde 2006? 

A RNCCI veio dar novas respostas de proximidade, 
distribuídas por todo o território de Portugal 
continental, promovendo novos modelos de cuidados 
multidisciplinares, prestados pelos setores público, 
privado e social, orientados para a promoção da 
qualidade de vida, com ênfase na reabilitação e 
promoção da autonomia, mas também na participação 
dos utentes e famílias.

As principais motivações que deram origem ao projeto 

Gabriela Maia, diretora do 
Departamento de Gestão 
da Rede de Serviços e 
Recursos em Saúde integra 
a Comissão Nacional da 
Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados 
(RNCCI). 
Nesta entrevista explica 
o papel da ACSS, 
nomeadamente, quanto ao 
acompanhamento realizado 
às várias experiências em 
curso. 
Sobre o Plano de 
Investimentos para o SNS, 
Gabriela Maia identifica as 
medidas em execução que 
vão acelerar a conclusão 
dos projetos previstos.

Experiências-piloto para 
Saúde Mental prolongam-se até 2020

Gabriela Maia, diretora do Departamento de Gestão da Rede de Serviços e Recursos em Saúde.
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da rede foram os desafios apresentados pelas novas 
realidades sociais e epidemiológicas resultantes, entre 
outros fatores, do aumento da esperança de vida e o 
consequente agravamento de doenças crónicas e 
incapacitantes.

O desenvolvimento das diferentes respostas foi definido 
sob uma ótica territorial onde o volume de unidades, 
equipas e a oferta de recursos da RNCCI é concretizado 
tendo em conta critérios populacionais de cobertura.

Em 2016, iniciaram funcionamento na rede duas 
unidades de CCI Pediátricos, ambas na região Norte, 
concretamente uma unidade de internamento de 
cuidados integrados pediátricos de nível 1 (UCIP nível 1) 
e uma unidade de ambulatório de cuidados integrados 
pediátricos, que, passado o período de experiência 
piloto, se mantêm.

Em 2017, a rede alargou a sua capacidade de 
resposta à saúde mental, com experiências-piloto de um 
ano, que visam responder a necessidades específicas 
de adultos e crianças com doença mental grave. 
Estas concretizam-se em residências, unidades socio-
ocupacionais e equipas de apoio domiciliário, tendo 
como finalidade permitir, no mais curto espaço de tempo, 
que a pessoa com doença mental grave recupere as 
suas competências psicossociais e seja reintegrada na 
sua família e comunidade.

Como já referi, estas experiências-piloto viram o seu 
período de funcionamento alargado por mais 18 meses, 
decorrendo, assim, até meados de 2020.

As taxas de cobertura em final de março de 2019 
revelam que, a nível nacional, faltam 62% das camas 
planeadas da tipologia de UC (percentagem que sobe 
para 79% na região de LVT e para 68% na região do 
Norte); 42% das camas planeadas da tipologia de ULDM 
(61% na região de LVT e 42% na região do Norte) e 15% 
das camas planeadas da tipologia de UMDR (sendo 
que as regiões Centro, o Alentejo e o Algarve têm já os 
seus rácios cumpridos). Assim, as maiores carências 
verificam-se ao nível das respostas de UC e na região 
LVT (na qual faltam 60% do total das camas planeadas).

Em termos do crescimento anual da rede, verifica-se 
alguma desaceleração no que respeita às tipologias de 
internamento da RNCCI” (UMDR, ULDM e UC) a partir 
de 2016, o qual foi compensado, em termos globais, 
com a criação das já referidas novas respostas de CCI 
Pediátricos e de Saúde Mental. A este crescimento não 
terá sido alheio o facto dos despachos de autorização 

para assunção dos compromissos plurianuais dos 
contratos-programa, a celebrar durante os anos de 
2017 e 2018, com as entidades integradas ou a integrar 
a RNCCI apenas terem sido publicados no mês de 
dezembro do ano a que reportaram.

A ACSS, no âmbito das suas atribuições, tem 
elaborado Relatórios de Monitorização da RNCCI, 
semestrais e anuais, publicados no site da ACSS, os 
quais apresentam uma panorâmica nacional e regional 
da Rede, com os vários parâmetros monitorizados, 
agregados a estes dois níveis.

A ACSS tem um papel importante na avaliação prévia 
dos investimentos propostos pelas entidades do 
SNS. Como avalia o Despacho n.º 10220/2014 e que 
alterações se preveem neste domínio a curto prazo?

A análise e avaliação dos pedidos de autorização 
prévia para a realização de investimentos pela ACSS, 
nos termos dispostos no referido Despacho, tem-se 
revelado um processo muito consumidor de recursos, já 
que implica a multiplicação de processos e de análises, 
investimento a investimento. 

Durante os anos de 2017 e 2018, foram rececionados 
na ACSS, respetivamente, um total de 84 e 105 pedidos 
de autorização para a realização de investimentos nos 
termos do Despacho n.º 10220/2014.

A análise de investimentos isolados e sem o seu 
necessário enquadramento quer no Plano de Investimento 
e no Plano Diretor da entidade proponente, como no 
contexto da oferta/procura de cuidados de saúde na 
região e na rede hospitalar, por parte das respetivas ARS 
quando da emissão dos seus pareceres prévios, tem 
condicionado a robustez do processo. Ainda assim, a 
ACSS divulgou orientações para a instrução dos pedidos 
de autorização a apresentar pelas entidades do SNS, 
através de dois ofícios circulares, com a identificação 
dos elementos instrutórios relevantes para a análise dos 
pedidos e com uma check-list para auxiliar a elaboração 
da memória justificativa da decisão de investimento.

Com o projeto em curso, que visa reforçar a autonomia 
de gestão das entidades do setor empresarial do Estado 
(EPE) do SNS e com o decurso do seu processo de 
Planeamento Estratégico e Operacional para 2019, 
que tem como um dos seus instrumentos o Plano 
de Atividades e Orçamento (PAO), espera-se poder 
concentrar o esforço de análise no Plano de Investimentos 
que integra o PAO, com vista à aprovação deste pela 
tutela conjunta (Saúde e Finanças), criando condições 
para uma mais célere execução dos investimentos e dos 
cofinanciamentos comunitários existentes.

Prevê-se, adicionalmente, a apresentação à tutela de 
uma proposta de alteração ao referido Despacho, que 
será aplicável aos investimentos não aprovados em 

A RNCCI veio dar novas respostas 
de proximidade, distribuídas por todo 
o território de Portugal Continental, 

promovendo novos modelos de 
cuidados multidisciplinares, prestados 

pelos setores público, privado e 
social, orientados para a promoção 
da qualidade de vida, com ênfase na 

reabilitação e promoção da autonomia, 
mas também na participação dos 

utentes e famílias.

As maiores carências verificam-se 
ao nível das respostas de UC e na 
região LVT (na qual faltam 60% do 

total das camas planeadas).
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PAO e que sejam superiores a 2% do capital estatutário 
das instituições EPE do SNS, e a disponibilização 
de um Modelo de Avaliação Económica, para apoiar 
a elaboração da memória justificativa da decisão 
de investimento com a avaliação das alternativas 
que satisfaçam as necessidades de investimento 
identificadas, através da quantificação e qualificação 
dos respetivos custos e benefícios.

Está, igualmente, em desenvolvimento pela ACSS 
e SPMS uma plataforma informática que tem por 
objetivo garantir o repositório centralizado dos pedidos 
de autorização de investimento e de assunção de 
compromissos plurianuais, assegurando, também, a 
possibilidade de acompanhar a tramitação dos mesmos, 
desde a sua submissão pelas entidades requerentes. 
A ACSS esperava que esta plataforma pudesse ser 
disponibilizada pela SPMS no início do corrente ano, 
mas o seu desenvolvimento tem sofrido atrasos. 

A ACSS desenvolveu um projeto que permite a 
identificação de equipamentos médicos pesados 
existentes nas instituições hospitalares do SNS. Quer 
descrever-nos este projeto, os seus resultados e 
quais são os desenvolvimentos que se perspetivam 
para o mesmo? 

Na sequência das recomendações constantes na 
“Carta de Equipamentos Médicos Pesados – CEMP, 
2013”, documento elaborado pelo Grupo de Trabalho 
criado pelo Despacho n.º 3484/2013, do secretário 
de Estado da Saúde, foi desenvolvido pela ACSS e 
SPMS o Sistema de Gestão de Entidades de Saúde 
(SGES), cujo módulo Equipamentos tem como objetivo 
a identificação dos aparelhos utilizados para fins de 
diagnóstico e/ou terapêutica, mais especificamente 
os equipamentos pesados referidos na CEMP 2013, 
possibilitando aferir a capacidade instalada no SNS, 
a necessidade de aquisição, substituição e abate de 
equipamentos e sustentar as decisões em matéria 

Com o projeto em curso, que visa 
reforçar a autonomia de gestão das 

entidades do setor empresarial do Estado 
(EPE) do SNS e com o decurso do seu 

processo de Planeamento Estratégico e 
Operacional para 2019, que tem como 
um dos seus instrumentos o Plano de 

Atividades e Orçamento (PAO), espera-se 
poder concentrar-se o esforço de análise 
no Plano de Investimentos que integra o 
PAO, com vista à aprovação deste pela 
da tutela conjunta (Saúde e Finanças), 
criando, assim, condições para uma 

mais célere execução dos investimentos 
e dos cofinanciamentos comunitários 

existentes.

de aquisições/substituições futuras, fomentando a 
realização de gastos sustentados.

Nos termos da alínea i) do n.º 6 da Cláusula 27.ª 
do contrato-programa 2017-2019, as instituições 
hospitalares obrigam-se a garantir a atualização 
permanente dos registos relativos ao Hospital no 
SGES, no que se refere aos módulos de Entidade e 
Estabelecimentos e Equipamentos Médicos Pesados, 
sendo a informação sobre os equipamentos médicos 
pesados (EMP) existentes no SNS frequentemente 
solicitada pela tutela.

Também por esta razão, a ACSS desenvolveu uma 
plataforma geográfica para divulgação dos Equipamentos 
Médicos Pesados em funcionamento, a qual está 
disponível no Portal do SNS (SNS/Informações Úteis/
Equipamentos Pesados de Saúde) e no Portal da ACSS.

Os desenvolvimentos que se perspetivam para o 
SGES, prendem-se com a continuidade do módulo 
Extração de Reports, e é nossa expetativa, com a 
colaboração de instituições hospitalares do SNS, criar 
uma listagem de equipamentos mais abrangente do 
que a existente (atualmente o SGES apenas detém 
informação sobre equipamentos médicos pesados) e 
alargando-a para as áreas de convenção, bem como 
iniciar o desenvolvimento de requisitos funcionais para 
caraterização da capacidade instalada ao nível dos 
Cuidados de Saúde Primários.

Deste modo, a informação existente no SGES sobre 
a capacidade instalada ao nível dos equipamentos de 
diagnóstico e/ou terapêutica, por estabelecimento das 
instituições do SNS (identificação dos equipamentos, 
data de início de funcionamento, tipo de atividade 
e de utilização, carga semanal e número de dias de 
funcionamento, com a associação da produção efetuada 
pelos mesmos na instituição), dará indicações que 
podem ser úteis para a alavancagem regional do módulo 
MCDT da plataforma GPR_SNS – Gestão Partilhada de 
Recursos do Serviço Nacional de Saúde, nos termos do 
cumprimento do Despacho n.º 3796-A/2017. 



NOTÍCIAS

9

SNS continua a aumentar 
a atividade assistencial em 2018
O Serviço Nacional de Saúde registou um aumento 

da atividade assistencial em 2018, refletindo em 
números o aumento da procura por parte dos 

cidadãos e o investimento que tem vindo a ser realizado 
no reforço deste Serviço Público, nomeadamente através 
da contratação de mais profissionais de saúde. 

Nos cuidados de saúde primários, o número total de 
consultas médicas ultrapassou os 31 milhões, corres-
pondendo a um aumento de 1,2 por cento em relação 
à atividade realizada no ano de 2017. Se compararmos 
com anos anteriores, constatamos que em 2018 o SNS 
registou mais 600 mil consultas nos cuidados de saúde 
primários do que em 2015 e mais 715 mil 
que em 2013. De assinalar ainda a evolução 
positiva registada em 2018 em relação às 
consultas de enfermagem, atingindo uma 
subida de 1,5 por cento, assim como as 
consultas de outros profissionais, com mais 
20,6 por cento.

A tendência de aumento de atividade 
assistencial replicou-se na área das con-
sultas hospitalares, tendo-se realizado mais 
de 12,1 milhões de consultas hospitalares 
em 2018, representando um acréscimo 
de resposta quer em termos de primeiras 
consultas hospitalares, quer de consultas 
subsequentes.

Ainda no que se refere ao setor hospitalar, a atividade 
cirúrgica registou, em 2018, um total de 670.455 inter-
venções cirúrgicas, em linha com o resultado alcançado 
em 2017, e correspondendo a um aumento de mais de 
16 mil intervenções cirúrgicas face a 2015 e de 25 mil 
intervenções face a 2013.

O SNS continuou ainda a melhorar o seu desempenho 
em termos de ambulatorização cirúrgica, identificada 
como uma boa prática pela OCDE, atingindo os 65,5%. 

O número de atendimentos urgentes em 2018 alcan-
çou os 6,3 milhões de atendimentos, em linha com a 
atividade do ano anterior.

A secretária de Estado da Saúde anunciou, no dia 
10 de abril, no distrito de Viseu, o lançamento do 
regime de comparticipação do Estado aos trata-

mentos termais prescritos nos cuidados de saúde pri-
mários do SNS.

O Ministério da Saúde já tinha aprovado a Portaria 
n.º 337-C/2018, de 31 de dezembro, que estabelece o regi-
me de comparticipação do Estado no preço dos tratamen-
tos termais prescritos nos Cuidados de Saúde Primários do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

O valor da comparticipação é de 35% do preço dos 
tratamentos termais, com o limite de 95€ por conjunto de 
tratamentos termais, definindo-se no anexo I da portaria 
as condições clínicas e respetivas patologias elegíveis 
para o efeito.

Terá que existir uma prescrição médica realizada pelos 
cuidados de saúde primários, em particular pelos médicos 
de família, que permitirá a referenciação do utente para 
as termas. Nessa sequência, o médico hidrologista 
prescreverá um plano de tratamentos, sendo abrangidos 
os atos e os tratamentos previstos no anexo II do diploma.

Apenas será comparticipado um tratamento por utente e 
cada tratamento termal deverá perfazer entre 12 e 21 dias.

Entre os tratamentos termais mais solicitados 
encontram-se as condições clínicas musculo-esqueléticas 
e do aparelho respiratório. 

Recorde-se que os tratamentos termais prestados 
aos utentes do SNS, foram financiados em regime livre 
segundo o mecanismo de reembolso até 2011, altura em 
que este financiamento foi suspenso.

O termalismo encontra-se alinhado com o Plano 
Nacional de Saúde: Revisão e Extensão a 2020 e pode 
contribuir para o tratamento e prevenção de patologias 
crónicas, bem como para uma eventual redução da 
despesa em meios complementares de diagnóstico e 
terapêutica e em medicamentos, para além da diminuição 
do absentismo laboral, aumento da produtividade e 
melhoria da qualidade de vida.

Saúde comparticipa tratamentos termais
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“Reforçar a confiança no SNS 
é talvez a iniciativa mais 
importante que temos em mãos”

Tendo assumido recentemente as funções de 
presidente do Conselho Diretivo da ACSS, uma 
instituição fundamental para o funcionamento do 
SNS, qual a sua visão para o setor?

A ACSS é de facto uma instituição essencial para o 
funcionamento do SNS. Além da gestão diária dos 
profissionais de saúde e da participação nas negociações 
sindicais, acompanhamos a atividade tanto dos cuidados 
de saúde primários, hospitalares e continuados, 
preparamos o processo de contratualização de cuidados 
de saúde com as entidades do SNS, os investimentos 
no SNS, participamos na definição de requisitos dos 
sistemas de informação, fazemos parte das discussões 
estratégicas ao nível da administração e gestão do 
SNS e acompanhamos todo o setor financeiro, desde a 
definição de princípios orçamentais à sua execução. 

Somos cerca de 200 pessoas, a maioria técnicos 
altamente qualificados, que fazem um esforço diário 
para acompanhar e melhorar o SNS. E este esforço deve 
ser valorizado. 

Temos cumprido as diretivas que têm marcado a 
atuação do atual governo na saúde, nomeadamente 
através do reforço de recursos humanos e financeiros, 

para garantir que o acesso ao SNS é uma realidade 
para todos. Mas, como sabemos, o país atravessou 
recentemente uma grave crise económico-financeira. 
Teremos que prosseguir na estratégia adotada, 
devolvendo os recursos, aumentando o investimento de 
forma sustentada e contribuindo para a sustentabilidade 
futura do SNS e das suas instituições, com vista a reforçar 
a qualidade nos cuidados de saúde prestados no SNS. 

Sendo administradora hospitalar e com experiência 
em vários hospitais, qual a sua perceção relativamente 
aos maiores desafios do setor hospitalar e de que 
forma equaciona dar-lhes resposta?

Da minha experiência enquanto administradora 
hospitalar nos hospitais em que trabalhei, retiro que a 
principal dificuldade com que nos deparamos é não 
conseguirmos dar resposta aos problemas simples que 
surgem no dia a dia, como por exemplo, contratar um 
profissional para substituir outro que sai.

Por isso, considero que a iniciativa do Governo de 
devolver maior autonomia de gestão aos hospitais do 
SNS, já em 2019, é uma boa forma de, por um lado, 
conseguir maior agilidade nos seus atos de gestão, e por 

Márcia Roque foi 
nomeada para assumir a 
presidência do Conselho 
Diretivo da ACSS em 
janeiro deste ano. 
Economista de formação, 
ao longo de anos 
acumulou experiência 
como membro de 
diferentes conselhos 
de administração de 
hospitais do SNS. 
Ao ACONTECE, defende 
a importância do trabalho 
realizado pela ACSS e 
sublinha a relevância das 
medidas que estão em 
curso, nomeadamente, 
a autonomia de gestão 
para os hospitais EPE.Márcia Roque, presidente do Conselho Diretivo da ACSS.
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outro, consignar maior responsabilidade dos conselhos 
de administração sobre os resultados obtidos. 

Ao nível da contratualização, a ACSS continua a 
trabalhar para dotar as orientações com medidas que 
permitam uma boa execução estratégica e ajustada às 
necessidades das populações.

Este novo modelo de governação prevê o alinhamento 
dos planos de atividades e orçamento, do contrato-
programa e do contrato de gestão, reforça a autonomia 
gestionária das administrações dos hospitais EPE, 
adequando os seus orçamentos à dimensão e à 
eficiência da sua atividade e responsabilizando os 
gestores, através de incentivos e penalizações baseados 
no desempenho de cada instituição. 

Afinal de contas, devolver aos utentes a confiança no 
SNS é talvez a iniciativa mais importante que temos em 
mãos. 

E sob o ponto de vista da susten tabilidade, que 
medidas aponta como essenciais para uma gestão 
hospitalar mais eficiente e próxima dos doentes?

Há um aspeto que considero fundamental – o doente 
deve ser o centro do sistema de saúde, com instituições 
abertas e transparentes e profissionais motivados e 
disponíveis. 

Considero que a ACSS poderá desempenhar um 
papel muito importante no âmbito da contratualização 

de cuidados de saúde e respetivo financiamento, 
procurando aproximar as necessidades das instituições 
de saúde às necessidades em saúde das populações. 

Por outro lado, os dirigentes hospitalares podem 
também analisar e replicar boas práticas em saúde já 
em curso no SNS, que constituem ótimos exemplos 
de como podemos fazer melhor, muitas vezes com 
menos. Estou a falar, por exemplo, da hospitalização 
domiciliária, a telemonitorização, a referenciação de 
utentes dos serviços de urgência para os cuidados de 
saúde primários ou a cirurgia de ambulatório. 

A telemedicina é uma área que importa desenvolver. 
Esta pode ser uma boa forma de ultrapassarmos a 
escassez de recursos e diminuirmos as distâncias, sem 
descuidar os utentes. 

A ACSS é uma organização com cerca de 200 
trabalhadores, na qual residem grandes expetativas 
na geração de eficiência e de condições de 
sustentabilidade para o sistema de saúde. Quais os 
seus objetivos para a instituição? 

A ACSS tem recursos altamente competentes, com 
valências muito diversificadas, que constituem um ativo 
do SNS. 

Julgo que internamente, será importante a organização 
continuar o caminho da transparência e de simplificação 
e agilização de processos, melhorar as suas condições 
tecnológicas, para poder rentabilizar o know-how que já 
possui. 

No que me compete, e ao restante conselho 
diretivo, considero fundamental a produção de um 
Plano Estratégico a três anos, onde essa visão de 
modernidade esteja espelhada. Claro que vamos ter que 
adaptar e acomodar esta necessidade com os recursos 
disponíveis, mas todos sabemos que é necessário 

Considero que a iniciativa 
do Governo de atribuir maior 

autonomia de gestão aos 
hospitais do SNS, já em 

2019, é uma boa forma de, 
por um lado, conseguir maior 

agilidade nos seus atos de 
gestão, e por outro, consignar 

maior responsabilidade dos 
conselhos de administração 
sobre os resultados obtidos. 

Quero que a ACSS seja 
uma casa onde os seus 
trabalhadores estejam 

motivados, sintam-se alinhados 
com os objetivos e que os 

queiram atingir. 
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investir para obter resultados. Se esse investimento for 
realizado mediante uma estratégia bem delineada, estou 
certa que o conseguiremos.

Quero que a ACSS seja uma casa onde os seus 
trabalhadores se sintam motivados e estejam alinhados 
com os objetivos e que os queiram atingir. 

Não é fácil satisfazer todos os “desejos”, mas às vezes 
com pouco, podemos obter bons resultados. 

A área de recursos humanos exige uma grande 
dedicação e foco institucionais. Como avalia a 
evolução dos recursos humanos da saúde nos 
últimos anos e que desafios traça para o futuro? 

Nos últimos anos, o Ministério da Saúde, com o apoio 
da ACSS, tem vindo a prosseguir uma política de reforço 
de recursos humanos nas instituições do SNS, com 
vista a melhorar a qualidade dos cuidados de saúde 
prestados às populações. 

As necessidades em matéria de recursos humanos 
estão identificadas. Entre 2015 e 2018 registou-se um 
aumento de 7 por cento no número de profissionais 
afetos ao SNS. Temos problemas, sobretudo, a carência 
de médicos em algumas regiões do país, normalmente 
as mais desfavorecidas, como o Alentejo e o Algarve. 
E este é o grande desafio do SNS em termos da 
formação dos profissionais médicos, com impacto na 
sua sustentabilidade futura. Teremos que continuar a 
trabalhar em conjunto com as ordens profissionais e 
estruturas sindicais para viabilizarmos uma solução 

benéfica para os profissionais e para o SNS. 
Uma das soluções avançada para dar resposta à 

carência de médicos especialistas, sustenta-se num 
regime de incentivos à mobilidade de 150 médicos em 
zonas identificadas como carenciadas. Trata-se de um 
regime atrativo que está a ter sucesso, na medida em 
que todas as vagas foram ocupadas, e do qual resultam 
vantagens importantes para os clínicos aderentes, como 
um aumento da remuneração-base de 40 por cento, o 
aumento do período de férias, entre outros benefícios. É o 
tipo de solução que desejamos replicar para outras áreas. 

Como avalia os recursos financeiros disponíveis 
para o Programa Orçamental da Saúde em 2019?

Este ano o objetivo estabelecido é claro: reforçar o 
desempenho do SNS, através da implementação de 
medidas que garantam a melhoria do acesso, da eficiência 
e da qualidade dos cuidados de saúde. Pretende-se, 
com a aplicação das medidas preconizadas, conseguir 
uma resposta mais adequada às necessidades dos 
cidadãos. Estamos a aumentar a capacidade do SNS, 
valorizando a perspetiva da proximidade e reforçando a 
articulação entre os diferentes níveis de cuidados. 

O Orçamento do Estado para 2019 prevê o reforço 
das verbas atribuídas à Saúde, mantendo o rumo 
fixado no início da legislatura de reforço progressivo do 
financiamento das políticas públicas neste setor.

Além do aumento gradual de profissionais, ao nível dos 
cuidados de saúde também há previsão de aumento de 
verbas. O reforço financeiro está a permitir, por exemplo, 
a introdução de novas respostas no âmbito dos Meios 
Complementares de Diagnóstico e Terapêutica e 
alargamento das experiências no âmbito da saúde oral 
e visual nas unidades de Cuidados de Saúde Primários. 
Permite ainda a intensificação dos programas de rasteio 
do cancro do colo do útero, cancro do cólon e reto, 
cancro da mama, retinopatia diabética e saúde visual 
infantil e o aumento e variedade de respostas disponíveis 
nos Cuidados de Saúde Primários, nomeadamente 
em áreas como a psicologia, a nutrição e prescrição e 
aconselhamento de atividade física. A valorização da 
telessaúde também vai ser reforçada. 

Na área hospitalar, este ano apostamos na consolidação 
do SIGA – Sistema Integrado de Gestão do Acesso, 
através da promoção do livre acesso e circulação de 
utentes entre unidades do SNS e da partilha de recursos 
no âmbito da realização de consultas, da atividade 
cirúrgica e da realização de MCDT. Na atividade cirúrgica 
surgem os Centros de Responsabilidade Integrados 
(CRI) e incentivos à partilha de recursos entre instituições 
hospitalares do SNS. O acompanhamento das doenças 
crónicas em ambulatório (reduzindo os internamentos 
evitáveis) e a hospitalização domiciliária são duas 
iniciativas que estão previstas nos contratos-programa 
estabelecidos com os hospitais EPE, através da 
introdução de mecanismos financeiros que pretendem 
servir de impulsionadores a estas soluções. 

No entanto, ainda somos confrontados com a demanda 
exacerbada das urgências hospitalares. Também 
nesta área há estímulos à colaboração entre cuidados 
primários e hospitalares, que permitem redirecionar os 

Temos problemas, sobretudo, 
a carência de médicos 
em algumas regiões do 

país, normalmente as mais 
desfavorecidas, como o 

Alentejo e o Algarve. E este 
é o grande desafio do SNS 

em termos da formação 
dos profissionais médicos, 

com impacto na sua 
sustentabilidade futura. 



13

NOTÍCIAS

 A solução apresentada 
pelo Governo, que prevê o 

fortalecimento da autonomia 
de gestão dos hospitais EPE 

é uma das medidas que maior 
importância poderá ter no 

futuro da gestão em saúde. 
É um passo em frente que 

faltava dar

 Parece-me óbvio que 
precisamos de continuar a 

investir nos cuidados de saúde 
primários, quer ao nível das 

infraestruturas, quer ao nível do 
robustecimento e diversificação 
do tipo de respostas oferecidas 

por estas estruturas. 

cuidados programados e de proximidade, reforçando a 
respetiva capacidade resolutiva.

São várias as medidas previstas para este ano que 
considero da maior importância para que tenhamos um 
SNS mais eficiente e, consequentemente, melhor para 
profissionais e utentes.

Devo realçar que a solução apresentada pelo 
Governo, que prevê o fortalecimento da autonomia de 
gestão dos hospitais EPE é uma das medidas que maior 
importância poderá ter no futuro da gestão em saúde. 
É um passo em frente que faltava dar. Mas só no final 
desta experiência teremos noção sobre os efeitos e as 
vantagens que resultarão desta “independência” dos 
conselhos de administração dos hospitais. 

Em termos de acesso a cuidados de saúde, que 
leitura faz do desempenho dos principais indicadores 
observado em 2018?

Apesar de alguns constrangimentos, o SNS continua a 
aumentar a sua resposta assistencial, sobretudo graças 
à capacidade de trabalho dos seus cerca de 130 mil 
profissionais. 

Em 2018 temos vários números positivos. Desde logo, 
o aumento de 1,2 por cento de consultas registadas 
nos cuidados de saúde primários e o incremento, muito 
positivo, de 1,5 por cento das consultas de enfermagem. 
Vale ainda a pena destacar a evolução de 20,6 por cento 
das consultas prestadas por outros profissionais, sinal 
do reforço das ofertas disponibilizadas nos centros de 
saúde nos últimos anos, como a psicologia, a nutrição 
e a saúde oral.

Nos cuidados de saúde hospitalares saliento o 
aumento de 0,8 por cento no total de consultas e também 
o incremento sustentado da percentagem de cirurgia de 
ambulatório para 65,5 por cento. Este progresso é muito 
importante, sendo mesmo reconhecido pela OCDE 
como um sucesso nacional, com ganhos de conforto 
para o doente e de eficiência para o sistema. 

Ainda em relação a 2018, verifica-se que o número de 
cirurgias programadas está em linha com o registado em 
2017. A redução de 0,5 por cento poderá ficar a dever-
se a vários fatores, não sendo claro para nós que haja 
uma relação causa-efeito com a greve cirúrgica dos 
enfermeiros. 

O número de atendimentos urgentes, no ano 
passado, atingiu os 6,3 milhões, registando um 
aumento de 0,8 por cento face a 2017. Esta é uma 
área em que temos (o Ministério da Saúde, a ACSS, as 
Administrações Regionais de Saúde e os hospitais) de 
continuar a trabalhar para inverter a tendência. Uma 
das soluções, já em marcha em algumas regiões, 
coloca os hospitais a colaborar diretamente com os 
ACES da sua área de atuação, de forma a referenciar 
os doentes para os centros de saúde, onde podem 
ter um melhor atendimento, rápido e personalizado, 
incluindo inclusive a realização de análises e exames, 
uma vantagem que ainda não é conhecida pela 
maioria dos cidadãos. 

 Parece-me óbvio que precisamos de continuar a 
investir nos cuidados de saúde primários, quer ao nível 
das infraestruturas, quer ao nível do robustecimento e 
diversificação do tipo de respostas oferecidas por estas 
estruturas. 
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Setenta e sete. É este atualmente o número de 
doentes diagnosticados no nível agudo (o mais 
grave) da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

(DPOC), que estão a ser diariamente acompanhados 
pelo programa de telemonitorização da Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho (ULSAM). A funcionar em pleno, a 
equipa de dois elementos, um médico e um enfermeiro, 
que gerem o programa estabelece como meta chegar aos 
duzentos e noventa doentes diagnosticados com DPOC 
de gravidade C e D, ou seja, doentes de risco elevado e 
muito elevado. O projeto da ULSAM, criado em 2014 pelo 
pneumologista Rui Nêveda e pelo enfermeiro João Silva, 
numa iniciativa pioneira que recebeu o apoio financeiro 
da ACSS (os projetos-piloto apoiados pela administração 
central incluíram cinco centros hospitalares), evoluiu e 
hoje funciona na íntegra na unidade hospitalar de Viana 
do Castelo. 

A primeira experiência, iniciada a 1 de outubro de 
2014, incluiu quinze doentes em condições de saúde 
muito instáveis, que os levava ao recurso sistemático às 

A equipa da ULSAM (Rui Nêveda e João Silva) e Cátia Balinha da VitalMobile acompanham diariamente os doentes com DPOC.

ULSAM promove telemonitorização 
domiciliária que melhora as condições 
de vida de doentes DPOC agudos.

Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM)

Recuperar o fôlego 
e ganhar qualidade de vida

Pneumologista Rui Nêveda
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urgências hospitalares e/ou a vários dias de internamento. 
Os resultados obtidos em três anos de funcionamento 
demonstram o sucesso da experiência. A ida às urgências 
dos doentes acompanhados reduziu 45,8 por cento, o 
internamento hospitalar baixou de 22 para 7 por cento 
e o número de dias de internamento diminuiu – foram 
registados menos 129 dias. 

Rui Nêveda, o médico que impulsionou a concretização 
do projeto na região de Viana do Castelo, é um entusiasta, 
embora confesse os receios iniciais que teve. “Isto foi 
tudo novo. Aos poucos fomos construindo. É preciso 
paixão e muita dedicação”. 

Num país desigual, onde os níveis de literacia em saúde 
divergem e onde a rede de telemóvel falha em muitos 
montes e vales, dizer a um doente que vai registar números 
numa plataforma diariamente, sem falhas, e ter sempre à 
mão um telefone portátil pode parecer uma tarefa difícil. 
“Sou dos que defende que a tecnologia deve adaptar-se 
ao doente e não o contrário”, afirma Rui Nêveda. 

Para integrar o programa de telemonitorização realizado 
pela ULSAM, os doentes são inicialmente identificados e 
selecionados através de consulta com o pneumologista 
Rui Nêveda. De seguida, o utente recebe formação sobre 
os equipamentos e os procedimentos que necessita de 
realizar diariamente, sozinho ou com ajuda de familiares, 
nomeadamente o registo da informação monitorizável 
na plataforma de telemonitorização no domicílio da 
ULSAM, desenvolvida e gerida pela empresa portuguesa 
VitalMobile, que no terreno vai também dando apoio 
aos doentes e à equipa da ULSAM. Para cada utente 
é adaptado um algoritmo específico, programado em 

função dos seus parâmetros individuais, de forma a que 
o sistema emita um alerta sempre que os dados daquele 
doente surjam alterados, revelando uma anomalia no 
seu estado de saúde. 

O sistema usa as cores dos semáforos: verde indica 
que os parâmetros estão normais, o amarelo notifica a 
falta de report diário do doente e o vermelho alerta para a 
variação anormal dos parâmetros. Quando se verificam 
as duas últimas situações, o médico Rui Nêveda ou o 
enfermeiro João Silva, também coordenador do Centro 
de TeleSaúde da ULSAM (ver caixa 1), telefonam para 
o utente para indagar sobre o seu estado de saúde. Se 
necessário, a medicação é alterada, para que o doente 
regresse aos parâmetros normais. Evita-se mais uma ida 
à urgência. Garante-se uma melhoria de qualidade de 
tratamento ao doente.

Quase esquecer que se é doente

Ao fim de 10 anos a viver com dificuldades sistemáticas 
em respirar, Olindo Cortez, de 62 anos, voltou a fazer 
caminhadas, todas as manhãs, na praia. O sorriso 
alarga-se quando descreve a melhoria da qualidade 
de vida que sentiu ao longo de 2018, ano em que foi 
selecionado para integrar o programa. Durante este 
período, Olindo nunca foi obrigado a ir às urgências. Em 
2017 tinha lá estado pelo menos meia dúzia de vezes. 

“Agradeço muito aos doutores. Agora sinto-me segura”, 
acrescenta Natividade Carvalhido. Desde pequenina 
debatia-se com as constantes faltas de ar e idas 
permanentes ao hospital – “Tive um percurso muito duro”.Enfermeiro João Silva

Olindo Cortez
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Criado a 29 de dezembro de 2017, o Centro 
de TeleSaúde da ULSAM tem como principal 
objetivo sinalizar doentes da região que reúnam 

as condições necessárias para serem incluídos no 
Programa de Telemonitorização de Doentes com 

DPOC no Domicílio. João Silva, responsável pelo 
centro, pretende ainda alargar a sua atividade a 
outras doenças crónicas como a hipertensão arterial, 
diabetes ou insuficiência cardíaca. O projeto piloto 
para utentes com insuficiência cardíaca já está a 
funcionar com o acompanhamento de dois doentes 
desde dezembro de 2018.

Através da criação do Centro de TeleSaúde, o projeto 
de Telemonitorização de Doentes DPOC no Domicílio 
foi assumido pela ULSAM como um programa 
autónomo da instituição que terá continuidade. A 
par foi desenvolvido o projeto “Viver bem, respirar 
melhor”, que permitiu a realização de 9007 exames 
à população local, com 1.198 diagnósticos positivos.

Entretanto, o centro está já a trabalhar com 
algumas unidades de cuidados de saúde primários e 
continuados do Alto Minho, de forma a implementar 
programas integrados de apoio domiciliário e de 
valorização do percurso de doentes crónicos no 
Serviço Nacional de Saúde. Desde o início do ano já 
foram realizadas duas teleconsultas entre a ULSAM e 
unidades de cuidados de saúde primários da região.

Aos 34 anos obteve a reforma, com 88 por cento 
de incapacidade. Vivia aflita, sempre cansada, mas 
apesar das dificuldades criou 4 filhos. Hoje com 72 
anos, Natividade vive a tranquilidade que o programa 
de telemonitorização lhe garante. “Passava a vida 
na urgência. Agora tenho esta ajuda…”, conclui 
emocionada. 

Entre doentes e a equipa de dois elementos 
estabeleceu-se uma relação de confiança. Rui Nêveda 
e João Silva estão sempre disponíveis, sete dias por 
semana, 24 horas por dia. Sempre que necessário, 
revezam-se nas tarefas, mas não deixam os seus 
doentes sozinhos. Nunca. Nem nas férias.

Este é o “doente pobre” do SNS, diz o médico. São 
pessoas com uma doença incurável, muitas nascidas 
num meio sociocultural débil, que se aquece no inverno 
com a lareira, que ateia as queimadas, vive isolada, 
passa dificuldades e representa uma despesa pesada 
para o SNS. Através da telemonitorização em casa, além 
das melhorias para o paciente, os custos de tratamento 
por doente diminuíram. Mesmo com a medicação e os 
equipamentos a serem fornecidos pelo hospital. 

“É possível fazer tudo em casa. Reabilitação, nutrição, 
apoio psicológico e cuidados de saúde”, explica Rui 
Nêveda. Recentemente um dos doentes apresentava 
sinais de insuficiência cardíaca. O pneumologista 
orientou o paciente e conseguiu controlar o surto. O 
doente nem precisou de ir para a urgência... 

“Defendo o tratamento no domicílio. É um trabalho que 
se tem que ir construindo, com muita paixão e dedicação 
total. Esta é a batalha para o futuro”, conclui. Natividade Carvalhido

Centro de TeleSaúde da ULSAM
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O país está cheio de bons exemplos. São o João, 
a Daniela, a Francisca, o António, a Ana, a 
Paula, o Carlos, a Maria José, a Judite, o Nuno, 

a Lúcia, a Sofia, o Vitor, o Rui… Gente que faz, apenas 
porque sabe ser o melhor para quem precisa de ser 
cuidado. Gente que não necessita de gratificações 
extra. Eventualmente basta o agradecimento do 
doente que reconhece o seu esforço. 

O ACONTECE tem testemunhado a dedicação e do 
cuidado destes profissionais do SNS, para partilhar 
com todos a notabilidade do que está a ser realizado. 
Em março assinalamos três anos de reportagens, 
publicadas no boletim e no site da ACSS em 
http://www.acss.min-saude.pt/boas-praticas-no-sns/, 
sobre projetos diferentes e inovadores, símbolo de 
boas práticas, garantia de que o Serviço Nacional de 
Saúde presta de cuidados de qualidade aos que dele 
necessitam e a que ele recorrem. 

São muitos quilómetros percorridos em três anos a 
confirmarmos in loco o entusiasmo, a crença e o orgulho 
que todos estes médicos, enfermeiros, técnicos 
de saúde, auxiliares, gestores e administradores, 
demostram no trabalho que estão a realizar. Muitas 
vezes sem descanso para mostrar que é possível 
cuidar melhor, ultrapassar dificuldades, multiplicar 
recursos e vencer impossibilidades aparentes. 

Os trabalhos publicados são apenas o contributo da 
ACSS para valorizar o que merece ser distinguido. Um 
singelo reconhecimento do esforço destes homens e 
mulheres que ousam inovar para garantir o bem-estar 
dos seus doentes.

Após três anos, o ACONTECE não vai parar. Ainda 
há muito por mostrar. 

Olga Silva e Rita Almeida

O melhor do SNS no ACONTECE

A atualidade na ULSAM
Antes VS Depois

(relativo aos 42 doentes incluidos 
entre 1 de março e 30 de setembro de 2018) 

Análise de custos
(relativo aos 42 doentes incluidos 

entre 1 de março e 30 de setembro de 2018) 

Internamento

Urgência

Dias de Internamento

Custo do Internamento

Custo da Urgência

200

100

150

50

40 000€

20 000€

30 000€

10 000€

0 0€

22

67

175

7

35
46

38 274€

9 471€ 10 060€

4 947€

Antes Depois DepoisAntes

http://www.acss.min-saude.pt/boas-praticas-no-sns/
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Gabinete de Atendimento 
com mais 22 mil respostas em 2018
O Gabinete de Atendimento ao Público (GAP) da 

ACSS registou, no ano passado, um aumento 
da procura, maioritariamente por parte de 

profissionais de saúde e utentes do Serviço Nacional de 
Saúde, atingindo cerca de 22 mil pedidos de informação/
esclarecimento.

Em resultado deste crescimento, o GAP foi reforçado 
ao nível dos recursos humanos, para conseguir dar 
resposta às inúmeras solicitações diárias. É de realçar 
que os temas que mais suscitaram contactos foram 
as questões relacionadas com os vales cirurgia, os 

Gabinete de Atendimento ao Público
Resultados 2018

0

3 000

6 000

9 000

12 000

Vale 
cirurgia

Pedido de emissão
de atos 

certificativos

Esclarecimentos 
gerais

Esclarecimentos 
de processos

a decorrer

Levantamento
de atos 

certificativos

Entrega
de documentos

Outros
assuntos

11 730

1 144

4 115
4 939

161 48 2

processos de atribuição de cédulas profissionais a 
Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica e 
a profissionais das Terapêuticas não Convencionais, 
procedimentos concursais e esclarecimentos no âmbito 
do internato médico. 

Aberto todos os dias úteis, entre as 09h00 e as 13h00 e 
entre as 14h00 e as 17h00, este gabinete está disponível 
para receber profissionais de saúde, prestadores e 
público em geral, num esforço que tem como objetivo 
melhorar o relacionamento e a comunicação da ACSS 
junto dos seus parceiros.
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O Ministério da Saúde reuniu, durante os meses de 
janeiro e fevereiro, com todos os hospitais, cen-
tros hospitalares e unidades locais de saúde do 

Ministério da Saúde 
reúne com todos 
os hospitais do país

país com o objetivo de realizar um acompanhamento do 
desempenho observado em 2018.

As reuniões de trabalho, que contaram com a presen-
ça das respetivas Administrações Regionais de Saúde 
e da Administração Central do Sistema de Saúde, ser-
viram analisar o desempenho assistencial e económico-
-financeiro das instituições do SNS, valorizando os re-
sultados positivos alcançados em 2018 e partilhando as 
boas práticas de gestão que estão implementadas nas 
instituições do SNS.

O Prémio de Boas Práticas em Saúde realiza este 
ano a sua 13.ª edição, cuja temática se centra na 
“Universalidade e Sustentabilidade”, com foco 

nos seguintes subtemas:
• O acesso face a grupos vulneráveis e de risco;
• O acesso face à multiculturalidade;
• Serviços de saúde resilientes;
• Práticas de governação para a sustentabilidade.

O Prémio é promovido desde 2006 pela Associação 
Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, em 
parceria com a ACSS, a DGS e as administrações 
regionais de saúde.

O evento realizado anualmente pretende galardoar 

instituições dos setores público, privado ou social ou de 
outras Instituições, que apresentem projetos enquadrados 
em atividades relacionadas com a prestação de cuidados 
de saúde e tenham parceria com uma instituição do setor. 
No momento da candidatura, os projetos devem estar já 
em funcionamento, representando qualidade e inovação 
na área do tema anual.

De acordo com a informação disponibilizada no 
site do Prémio (www.boaspraticasemsaude.com), as 
candidaturas, que decorreram até ao passado dia 17 
de abril, serão agora analisadas e avaliadas pelo júri e 
comissão científica, estando previsto que os vencedores 
sejam anunciados em setembro.

13.ª Edição do Prémio 
de Boas Práticas em Saúde

http://www.boaspraticasemsaude.com


A Assembleia da República aprovou a Lei n.º 27-
A/2019, de 28 de março, que estipula medidas de 
contingência para a eventualidade de uma saída 

do Reino Unido da União Europeia sem acordo. 

Brexit

Acesso ao SNS por cidadãos britânicos
No que respeita à área da saúde, o diploma visa 

salvaguardar os direitos dos cidadãos do Reino Unido 
residentes em Portugal em matéria de acesso ao Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), perante o cenário de uma 
eventual saída do Reino Unido da União Europeia. 

É estabelecido o acesso dos residentes britânicos em 
Portugal ao SNS, nos termos previstos na Lei de Bases 
da Saúde. 

Para as situações de estadia temporária em Portugal, 
o novo diploma estabelece o direito à prestação e 
cuidados de saúde até 31 de dezembro de 2020. Nestas 
situações, será apenas necessário apresentar um 
passaporte válido e o utente apenas terá que pagar o 
valor correspondente à taxa moderadora. Os encargos 
associados à prestação de cuidados de saúde a 
cidadãos britânicos em situação de estada temporária 
serão depois faturados ao Reino Unido, nos termos que 
venham a ser previstos em negociação futura. 

A DGS, a ACSS, o INSA e o INEM apresentaram 
à comunicação social, no dia 31 de janeiro, um 
balanço sobre a evolução da atividade gripal e o 

aumento de procura de cuidados de saúde nas entidades 
do SNS. Apesar de naquela data ainda se registar atividade 
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gripal epidémica, com intensidade moderada, 
verificou-se que os serviços do SNS deram uma 
resposta adequada ao aumento de procura de 
cuidados de saúde, nomeadamente ao nível do 
tempo médio de resposta entre a triagem e a 
primeira observação médica. No final de janeiro 
a taxa de ativação de camas ao abrigo dos 
planos de contingência dos hospitais do SNS 

rondava os 70 por cento. 
Estiveram presentes na conferência de imprensa a 

Diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, Ricardo Mestre 
da ACSS, Fernando Almeida do INSA e Luís Meira em 
representação do INEM.

Serviços do SNS 
com resposta adequada 
à epidemia da gripe
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A caracterização da morbilidade hospitalar, de 
forma sistematizada, transversal e normalizada, 
consubstancia-se como uma área de extrema 

pertinência na disponibilização de informação, quer para 
reporte nacional quer internacional bem como na gestão em 
saúde. Em Portugal, desde a década de 80 que se recorre 
à codificação clínica, efetuada por médicos codificadores 
(primeiro pela ICD9CM e, desde 2017, pela ICD10CM/
PCS) de episódios de internamento hospitalar, cirurgia 
de ambulatório e parte de ambulatório médico. Para que 
a caracterização da morbilidade hospitalar se apresente 
robusta e fidedigna, importa que a codificação clínica 
efetuada pelas instituições hospitalares corresponda às 
efetivas características clínicas dos doentes atendidos, 
expressas no processo clínico, e se encontre uniformizada 
em matéria de regras de codificação. Importa por isso que 
se encontre assente num processo formativo transversal.

Neste âmbito, a formação em codificação clínica resulta 
de uma parceria da Administração Central do Sistema de 
Saúde (ACSS) com a Escola Nacional de Saúde Pública 
– Universidade Nova de Lisboa (ENSP-NOVA), tendo o 
Curso de Codificação Clínica como objetivo principal 
formar médicos nas regras básicas e fundamentais da 

ACSS e ENSP promovem formação em codificação clínica

Durante o ano letivo 2018/2019 serão formados 
mais de 130 médicos em codificação clínica 

codificação clínica segundo a ICD-10-CM/PCS. Trata-se 
de uma iniciativa conjunta, coordenada por ambas as 
instituições, e habilitando ao exercício da atividade de 
codificação clínica hospitalar. 

À semelhança de anos anteriores, o ano letivo 
2018/2019 conta com seis novas edições do curso de 
Codificação Clínica ICD10CM/PCS, formando em média 
22 novos médicos codificadores por edição. Em cada 
ano letivo procura-se dar resposta às necessidades de 
formação identificadas pelas instituições hospitalares 
bem como a candidaturas individuais. 

Uma comitiva de profissionais de saúde da 
Prefeitura de Florianópolis deslocou-se, no dia 
12 de abril, às instalações da ACSS, para uma 

sessão sobre “Gestão de custos no SNS”. A visita esteve 

ACSS recebe profissionais de saúde 
de Florianópolis inserida num roteiro promovido pela ARSLVT, entidade 

que acompanhou a delegação brasileira num périplo por 
diversas entidades do Ministério da Saúde.

A equipa de profissionais de saúde brasileira foi 
recebida pela presidente da ACSS que, durante a visita, 
apresentou os diversos mecanismos financeiros que 
compõem o Serviço Nacional de Saúde.
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O Ministério da Saúde tem seguido uma trajetória 
de total sintonia com os objetivos do Plano 
Estratégico do Baixo Carbono Setorial (PEBC) e 

do Programa de Eficiência Energética na Administração 
Pública (Eco.AP) desde a respetiva criação, em 2011. No 
domínio das suas mais de 2000 edificações (entidades 
da administração central e periférica, cuidados primários, 
entidades hospitalares e rede nacional de cuidados 
continuados integrados), o setor hospitalar é aquele que 
ostenta um conjunto de singularidades e especificidades 
que o tornam capaz de representar o cenário ideal de 
aplicabilidade de estratégias de desenvolvimento da 
eficiência energética, hídrica e da diminuição de produção 
de resíduos, pela elevada intensidade energética e 
hídrica associadas às respetivas instalações.

O cariz extremamente complexo e multidisciplinar 
associado à conceção e construção das edificações 
hospitalares, nos campos da arquitetura e engenharias, 

Saúde com mais resultados 
em eficiência energética e hídrica

indissociáveis da criticidade do nível de serviço 
proporcionado às populações e do respetivo cariz 
ininterrupto da prestação das diferentes valências 
clínicas, apresenta consequentemente elevados desafios 
às equipas responsáveis pela gestão técnica destas 
instalações, bem como aos prestadores de serviços 
de eficiência energética, com o objetivo de assegurar a 
adesão aos princípios preconizados no Plano Nacional 
de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE 2016) e 
no Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis 
(PNAER 2020).

O trabalho desenvolvido neste importante domínio 
tem incidido, sem exceções, em todas as tipologias 
de unidades de prestação de cuidados de saúde, não 
só ao nível das entidades hospitalares, monitorizando 
o consumo de utilities e a produção de resíduos, 
gerando reportes (RMT – Relatórios de Monitorização 
Trimestral e Ranking de eficiência energética e hídrica 
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O Estado disponibiliza às pessoas com deficiência 
ou incapacidade temporária ajudas técnicas e 
tecnologias de apoio com vista à sua habilitação, 

reabilitação e melhoria da sua participação. 
As ajudas técnicas enquadram-se no âmbito do 

Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio (SAPA). 

O que são produtos de apoio? 
Qualquer produto, instrumento, equipamento ou 

sistema técnico usado por uma pessoa com deficiência, 
especialmente produzido ou disponível que previne, 
compensa, atenua ou neutraliza a limitação funcional 
ou de participação (exemplo: cadeiras de rodas ou 
próteses).

Como aceder? 
No caso do setor da saúde, deverá dirigir-se a um 

hospital da sua área de residência. Os produtos de 
apoio são de prescrição médica obrigatória, podendo o 
utente ser avaliado por uma equipa multidisciplinar. No 
Serviço Nacional de Saúde as entidades prescritoras 
são maioritariamente os hospitais e, no caso das fraldas, 
os centros de saúde. Os produtos de apoio poderão 

Sabia que…

Produtos de apoio entregues

também ser prescritos em instituições particulares de 
solidariedade social, escolas e Instituto do Emprego e 
Formação Profissional.

Quanto custa? 
Os produtos de apoio são comparticipados pelo 

Estado a 100 por cento.

dos hospitais do SNS), bem como atuando nas 
vertentes comportamentais e ativas, quer através da 
materialização das Campanhas de Sustentabilidade 
2013-2014/2017-2018, quer através de uma estratégia 
assente no aproveitamento dos fundos de coesão, via 
uma articulação constante entre o Ministério da Saúde, 
as entidades que tutela e todos os stakeholders deste 
universo (ADENE, DGEG, APA, POSEUR – Programa 
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos, FEE – Fundo de Eficiência Energética, etc.).

Em consonância com os últimos dados fornecidos 
pela ACSS, que coordena, em articulação com as 
Administrações Regionais de Saúde (ARS), o PEBC & 
Eco.AP no Ministério da Saúde, as entidades hospitalares 
do SNS apresentaram em 2017, um consumo de 
energia elétrica que representa aproximadamente 15 % 
do consumo de energia elétrica dos edifícios públicos, 
perto de 4,4 milhões de m3 de água, e produziram 
aproximadamente 18.200T de resíduos (considerando a 
taxa de reporte em 2017, retirava cerca de 92%).

Estes dados ilustram a relevância do setor da saúde 
na estrutura de consumos de energia, água e produção 
de resíduos da Administração Pública, representando 
nessa medida um impacto económico que importa ter 
em consideração, nomeadamente no que diz respeito à 
avaliação do potencial de redução da fatura associada, 
sempre indispensável para uma boa gestão das 
Finanças Públicas.

Assim, é imprescindível a continuação do 
desenvolvimento dos esforços até agora evidenciados, 
que reforce a promoção de uma politica de eficiência 
energética e hídrica, que permita assegurar a prestação 

de serviços de saúde com o mais baixo consumo de 
energia e água, e a promoção de energias provenientes 
de fontes renováveis, melhorando deste modo o mix 
energético com as fontes de energia primária não 
renováveis, sempre que as mesmas se apresentem como 
adequadas e competitivas para a referida instalação.

Com este enquadramento e histórico, a ACSS, através 
da Unidade de Instalações e Equipamentos, teve 
oportunidade de participar no workshop temático sobre 
eficiência e pobreza energética, realizado na Fundação 
Calouste Gulbenkian em 18 de março de 2019,  promovido 
pelo Ministério do Ambiente e Transição Energética, pela 
DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia, APA – 
Agência Portuguesa do Ambiente, ADENE – Agência 
para a Energia e LNEG – Laboratório Nacional de Energia 
e Geologia, que contou com a presença do secretário 
de Estado da Energia, uma iniciativa denotada com o 
lançamento de bases para o Plano Nacional de Energia 
e Clima 2030 (PNEC 2030), que encerra os desafios de 
incremento de sustentabilidade na eficiente utilização de 
recursos para a próxima década, em Portugal.

Este convite traduz o reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido pelo Ministério da Saúde, consensualmente 
o setor que mais resultados tem evidenciado nesta 
importante temática no contexto da Administração 
Pública, e releva o esforço de todas as entidades que 
o integram e da respetiva rede de Gestores Locais de 
Energia e Carbono (GLEC), na prossecução de uma 
política de sustentabilidade ambiental, mesmo em alturas 
de maior constrangimento financeiro e orçamental, como 
as recentemente vividas.

A Equipa PEBC&Eco.AP
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