
Exmo. Senhor Dr. Miguel Guimarães  

Digníssimo Bastonário da Ordem dos Médicos  

 

 

 

A Direção do Colégio de Cardiologia Pediátrica apresenta a V. Exa. os mais respeitosos 

cumprimentos e, em resposta à sua interpelação na reunião do passado dia 26 Outubro de 2022, 

vem por este meio expor os pontos principais de reflexão relativos aos problemas atuais da 

nossa especialidade. 

 

A Cardiologia Pediátrica é uma especialidade abrangente que engloba o diagnóstico e 

tratamento de cardiopatias congénitas (que continuam a ser as malformações congénitas mais 

frequentes e de maior morbilidade e mortalidade), desde a vida fetal à adulta, bem como 

arritmias, doenças do miocárdio e pericárdio e doenças cardíacas adquiridas. Por outro lado as 

cardiopatias congénitas, apesar dos avanços nas técnicas cirúrgicas, de intervenção, dos 

dispositivos médicos e da farmacologia, representam uma doença para toda a vida, com custos 

elevados para o Serviço Nacional de Saúde. A Cardiologia Pediátrica tem um modelo de 

funcionamento centrado em quatro Centros de Referência de Cardiopatias Congénitas (Centro 

Hospitalar Universitário S João-CHUSJoão, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra,  Centro 

Hospitalar Universitário de Lisboa Ocidental,  Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central) 

e um Serviço de Cardiologia no Centro Materno Infantil do Norte - Centro Hospitalar 

Universitário do Porto que se articula com o CHUSJoão.  

 

Elaboramos de seguida um conjunto de pontos que nos parecem merecedores de reflexão:  

 

1- Rede Nacional de Referenciação de Cardiopatias Congénitas  

Uma das dificuldades na prestação dos cuidados de saúde na área da Cardiologia 

Pediátrica prende-se com a necessidade de uma melhor articulação dos diferentes níveis 

de cuidados de saúde, nomeadamente os cuidados de proximidade, dificuldade essa 

mais manifesta no período da pandemia de Covid 19.  

 

2- Tratamento cirúrgico das cardiopatias congénitas.  

Sendo a cirurgia cardíaca fundamental no tratamento das cardiopatias congénitas 

impõe-se o investimento no desenvolvimento de uma nova geração de cirurgiões 

cardíacos com diferenciação em cirurgia cardíaca pediátrica e de cardiopatias 



congénitas, do qual depende a qualidade dos cuidados cirúrgicos prestados aos doentes 

com estas patologias. 

 

3- Aprovação da criação da Competência de Cardiopatias Congénitos do Adulto  

Atualmente a população de adultos com cardiopatia congénita é superior à população 

pediátrica. No sentido de proporcionar cuidados diferenciados e adequados, os Colégios 

de Especialidade de Cardiologia Pediátrica e Cardiologia já submeteram para análise à 

Ordem dos Médicos uma proposta conjunta de criação da Competência de Cardiopatias 

Congénitos do Adulto.  

 

4- Revisão do programa de formação do Internato de Formação Específica  

Esta proposta pretende rever o programa de formação da especialidade de Cardiologia 

Pediátrica atualmente vigente, aprovado pela Portaria n.º 555/2003, de 11 de julho, 

com vista a estabelecer um equilíbrio entre a atividade clínica, treino técnico e atividade 

científica e de investigação, baseando-se nas últimas recomendações da Association for 

European Paediatric and Congenital Cardiology. 

 

5- Proteção de tempo dedicado à investigação/formação/desenvolvimento tecnológico 

Necessidade de uma maior valorização da atividade de investigação, formação e 

desenvolvimento tecnológico, estimulando modelos de dedicação e de proteção de 

tempo dedicado a estas atividades, as quais devem coexistir de forma harmoniosa com 

a necessidade de cumprimento assistencial. 

 

 

 

Subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos, 

 

Porto, 15 Novembro de 2022. 

 
 

Dra. Sílvia Alvares 

Presidente do Colégio de Cardiologia Pediátrica 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cardiologistas Pediátricos – Portugal 2020-06-22 
LISBOA: Especialistas: 24; Internos de Especialidade:9 
CHLO/HSCruz  
Especialistas: 

1 Rui Anjos (Assistente Graduado Sénior) (>60 ) 
2 Isabel Menezes (Assistente Graduada)(>60) 
3 Graça Nogueira (Assistente Graduada)(50-60) 
4 Graça Sousa (Assistente Graduada) (50-60) 
5 Ana Teixeira (Assistente Graduada)(40-50) 
6 Ana Rita Araújo (Assistente)(30-40) 
7 Duarte Martins (Assistente)(30-40) 
8 Inês Mendes (Assistente)(30-40) 
9 Natália Correia (Assistente)(30-40) 
10 João Rato (Assistente)(30-40) 
11 Ana Rita Ataíde – 5º ano  
12 Mariana Lemos – 4º ano  

 
Internos Especialidade: 
1 Miguel Mata- 3º ano  
2 Isabel Graça– 1º ano 

 
CHLC/HSMarta 
Especialistas: 

1 Fátima Pinto (Assistente Graduada Sénior) (>60) 
2 Conceição Trigo (Assistente Graduada)(50-60) 



3 José Diogo Martins (Assistente Graduada) (40-50) 
4 Isabel Freitas (Assistente Graduada) (40-50) 
5 Marta António (Assistente)(30-40) 
6 Sérgio Laranjo (Assistente)(30-40) 
7 Petra Loureiro (Assistente)(30-40) 
8 Tiago Rito (Assistente)(30-40) 
9 Catarina Brandão (Assistente)(30-40) 

 
Internos da Especialidade: 

1 Susana Abreu -  5º ano  
2 Guilherme Lourenço – 5º ano 
3 Pedro OM – 4º ano 
4 Silvia Costa – 3º ano 
5 Andreia – 2º ano 

 
CHLN/HSMaria 
Especialistas:  

1 Mónica Rebelo (Assistente Graduada)(40-50) 
2 Ana Sousa (Assistente)(30-40) 

 
HFF - Especialista: Sofia Ferreira (Assistente Graduada)(50-60) 
 
HCVP -Especialistas: 
 

1 Manuel Ferreira (Assistente Graduado) (>60) 
2 Maria Ana Sampaio Nunes (Assistente Graduada)(>60) 

 
PORTO: Especialistas: 9; Internos de Especialidade: 4 
HSJoão 
Especialistas: 

1 Jorge Moreira (Assistente Graduado Sénior)(>60) 
2 M João Baptista (Assistente Graduada)(50-60) 
3 Ana Luísa Neves (Assistente Graduada)(40-50) 
4 Sofia Granja (Assistente Graduada)(40-50) 
5 Edite Gonçalves (Assistente Graduada)(30-40) 
6 Joana Miranda (Assistente)(30-40) 
7 Joana Pimenta (Assistente)(30-40) 
8 Ana Luísa Costa (Assistente) (30-40) 
9 João Sarmento (Assistente) (30-40) 

 
Interno da Especialidade: 
 

1 Marisa Rodrigues 
2 Marisa Pereira 
3 Catarina Almeida 
4 Raquel Marques 

 
 
Centro Materno Infantil do Norte/Centro Hospitalar e Universitário do Porto (CMIN/CHUP) 
Especialistas: 



1 Sílvia Alvares (Assistente Graduada Sénior) (>60) 
2 Marília Loureiro (Assistente Graduada) (50-60) 
3 Filipa Vila Cova (Assistente) (30-40) 
4 Claúdio Henriques (Assistente) (30-40) 

 
H Vila Nova de Gaia - Especialista 
Ana Carriço (40-50)  
 
Coimbra: Especialistas: 9; Internos da Especilaidade:5 
CHUCoimbra 
Especialistas: 

1 António Pires (Assistente Graduado) (>60) 
2     Dina Rodrigues (Assistente Graduado) (50-60) 
3 Isabel Santos (Assistente Graduado) (50-60) 
4 Paula Martins (Assistente Graduado)(40-50) 
5 Helena Andrade (Assistente)(40-50) 
6 Patrícia Vaz Silva (Assistente) (40-50) 
7 Andreia Francisco (Assistente) (40-50) 
8 Joana Marinho (Assistente) (30-40) 
9 Maria Emanuel Amaral (Assistente) (30-40) 
10 Andreia Palma 

 
Internos da Especialidade: 

1 Diogo Faim – 5º ano  
2 João Dias 4º ano. 
3 Sofia Rito 2º ano 
4 Manuela … 1º ano 

 
HDFunchal: especialistas: 3 
Especialistas: 
1 Rufino (Assistente Graduado) (>60) 
2 Rui Ferreira (Assistente Graduado)(>60) 
3 Pedro Epifânio (Assistente)(30-40) 
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A NECESSIDADE DE REFORMAS NA SAÚDE EM 
PORTUGAL 

Os membros da atual Direção do Colégio de Cirurgia Geral depois de terem 
vivenciado, no âmbito das suas atividades, os vários problemas da especialidade de 
Cirurgia Geral, entendem necessário tomar posição em relação aos assuntos mais 
prementes do exercício da Medicina em Portugal nas várias vertentes. 

Nesse sentido elaboraram este documento que pretende ser uma chamada de 
atenção para os médicos em geral; para a Ordem dos Médicos, o seu Bastonário, e 
os órgãos executivos, como são o Conselho Nacional e os Conselhos Regionais; e, 
obviamente, para o Ministério da Saúde, enunciando o que é necessário fazer, não 
só para melhorar a Formação e ulterior desempenho dos Médicos, em particular no 
que se refere à CIRURGIA GERAL mas, sobretudo, para melhorar a prestação de 
cuidados aos doentes, eles a verdadeira razão da nossa existência 

O documento será divulgado entre todos os colegas do Colégio de Cirurgia Geral, 
mas também nas Direções dos outros Colégios, dando a conhecer as limitações de 
vária ordem e a forma como o Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a ser 
desprezado e destruído pelos responsáveis políticos. 

Os diferentes temas serão abordados em quatro “capítulos” com a seguinte 
sistematização: 

 Página 

I 

A) O ENSINO PRÉ-GRADUADO E A CIRURGIA: ATUALIDADE E 
FUTURO 

3 

 

3 

B) O INÍCIO À PRÁTICA CLÍNICA 

1. Ato médico 

2. Formação Geral 

5 

5 

6 

C) FORMAÇÃO EM CIRURGIA GERAL 

1. PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

2. IDONEIDADE FORMATIVA DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL 

• Critérios para atribuição 

• Orientador de Formação 

• Auditoria (Visitas de avaliação de idoneidade)aos Serviços  

3. AVALIAÇÃO CONTÍNUA E AVALIAÇÃO FINAL 
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8 

9 
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13 

13 
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15 
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O EXERCÍCIO DA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL 

1. MODELO DE CONCURSO DE “ACESSO” À CATEGORIA DE ASSISTENTE 

2. COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO CIRURGIÃO GERAL 

• Chefia e Direção de Serviço 

3. PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO HOSPITALAR 

15 

16 

18 

19 

 

III 

SUBESPECIALIZAÇÃO DA CIRURGIA GERAL 

1. QUE SUBESPECIALIDADES? 

2. CENTROS DE REFERÊNCIA E REDE DE REFERENCIAÇÃO 

 

19 

20 

21 

22 

 

IV 

NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DO SNS 

1. REFORMA DO MODELO E DO ACESSO HOSPITALAR  

2. REFORMA DO MODELO DE URGÊNCIA 

• Situação atual de CRISE permanente 

• O Cirurgião Geral na Urgência 

• Necessidade da Especialidade de Medicina de Urgência 

3. REVISÃO DA CARREIRA MÉDICA HOSPITALAR 
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I 

…………… 

C) A FORMAÇÃO EM CIRURGIA GERAL 

A obtenção do título de especialista de uma qualquer área da Medicina é condição 
necessária para o ingresso na Carreira Médica. Esta, ao contrário do que se possa 
pensar, só tem início após o ingresso no lugar de Assistente, por concurso ou por 
contratação. Até lá, os médicos são indiferenciados, caso não tenham feito o 
Internato de uma especialidade ou apenas especialistas, caso tenham obtido o 
respetivo título. Com a publicação do Decreto-Lei 73/90 foram definidas, pela 
primeira vez, as Carreiras Médicas: Carreira de Clínica Geral (hoje Medicina Geral e 
Familiar), Carreira Hospitalar e Carreira de Saúde Pública. Pelo DL 177/2009 
foram as carreiras estendidas a mais duas áreas: Medicina Legal e Medicina do 
Trabalho. 

A Carreira Hospitalar, como o nome indica é realizada nos Hospitais havendo neles 
mais de quarenta especialidades, sendo a Cirurgia Geral uma delas. Além das 
especialidades há ainda Subespecialidades e Competências em áreas perfeitamente 
definidas e com regulamentação própria. Todas elas estão devidamente definidas e 
abordadas no Regulamento do Internato Médico, sendo “auditadas” 
periodicamente pelas ações dos Colégios da Especialidade, Subespecialidades e 
Competências da Ordem dos Médicos. 

A Cirurgia Geral é considerada, ainda hoje, a especialidade mãe de um grande 
número de especialidades cirúrgicas, particularmente as que atuam sobre órgãos da 
cavidade abdominal. Mas a Cirurgia Geral, que para alguns corre o risco de perder 
protagonismo no panorama atual, em que se fala muito da cirurgia de precisão, 
também ela em evoluído e encontrado, por moto próprio, o seu espaço de 
vanguarda, mantendo regras e qualidades do passado. Mais do que pensar em 
acabar com a especialidade de Cirurgia Geral, ou eliminar a sua designação é 
necessário encarar o futuro e aceitar que os Cirurgiões Gerais têm outras vias para 
progredir, “especializando-se” em áreas ou valências específicas, tornando-se assim 
“Especialistas” nessas áreas. Surge assim o conceito de “Cirurgião Especialista” que 
entendemos poder ser uma designação para quem enverede por se dedicar a uma 
dessas áreas ou valências que designaremos Subespecialidade, de acordo com o 
conceito expresso no Estatuto da Ordem dos Médicos. Assim defendemos a 
existência e a continuidade da Cirurgia Geral, enquanto especialidade e a criação de 
subespecialidades da Cirurgia Geral. A primeira formaria o Cirurgião Generalista 
e as subespecialidades o Cirurgião Especialista. Não se trata de criar cirurgiões 
gerais de primeira e de segunda. Longe disso! Trata-se, isso sim, de proporcionar 
outros percursos a quem tem vocação para tal. Entendemos haver lugar para os 
dois tipos. Somos um país pequeno, heterogéneo, com diferenças abismais entre o 
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norte e o sul, o litoral e o interior, as grandes e as pequenas cidades. É com base em 
todos estes parâmetros que consideramos pertinente a nossa proposta. 

 

1 PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

O Programa de Formação da especialidade de Cirurgia Geral em vigor foi aprovado 

pela Portaria 48/2011 de 26 de janeiro. O Regulamento do Internato Médico 

aprovado pela Portaria 79-2018 de 16 de março, estabelece no n.º 1 do artigo 23.º 

que os Programas de Formação devem ser revistos, preferencialmente, de cinco em 

cinco anos. Foi já elaborado um novo Programa de Formação, que aguarda 

aprovação ministerial e publicação no Diário da República. Nessa proposta 

mantém-se as características atuais, nomeadamente a duração de 72 meses (6 anos), 

propondo-se alterações na valorização das competências, na forma de avaliação 

contínua e nas provas de avaliação final. No entanto, e fieis às nossas ideias, 

avançamos com nova proposta de Programa de Formação, na Parte III deste 

documento (Anexo 1), caso seja aceite a criação de novas especialidades cirúrgicas 

e/ou subespecialidades da Cirurgia Geral. 

 

2. IDONEIDADE FORMATIVA DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL 

• Critérios para atribuição de Idoneidade e Capacidades Formativas (ICF) 

Os critérios para atribuição e avaliação da Idoneidade Formativa e das Capacidades 

Formativas dos Serviços de Cirurgia Geral, nas perspetivas assistencial e formativa, 

para fins de formação de especialistas em Cirurgia Geral, estão contidos num 

documento onde é referida a definição e avaliação da Idoneidade Formativa e os 

critérios para atribuição das Capacidades Formativas aos Serviços (Anexo 2). 

Definem-se os requisitos para obtenção de idoneidade, considerando-se requisitos 

gerais e específicos. Os primeiros dizem respeito ao Diretor de Serviço, à Unidade 

de Internamento, ao quadro médico ideal, ao Bloco Operatório, à Consulta 

Externa, ao Serviço de Urgência, aos Serviços/valências disponíveis nas 24 horas 

incluindo na Urgência, ao apoio à atividade assistencial e científica (no Serviço ou 

no Hospital). Os requisitos específicos dizem respeito a outros Serviços/valências 

que devem estar disponíveis, incluindo na Urgência, e à atividade Cirúrgica. 

 

• O Orientador de Formação 

Embora, em última análise, caiba ao Diretor do Serviço a responsabilidade maior 
na formação dos Médicos Internos, a figura que mais próxima está do Interno é o 
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respetivo Orientador de Formação. A sua escolha deve ser criteriosa, de entre 
elementos do Serviço com aptidão para tal, como a seguir se refere. 

a) Requisitos e características 

São requisitos mínimos para poder exercer a função de OF, os seguintes: 

i. Ter o grau de especialista de Cirurgia Geral há, pelo menos, três anos; 
ii. Desempenhar funções num Serviço de Cirurgia Geral com Idoneidade 

Formativa com horário não inferior a 35 horas; 
iii. Possuir atividade clínica à data de início de funções como OF; 
iv. Estar inscrito no Colégio de Especialidade de Cirurgia Geral da Ordem dos 

Médicos. 

O OF deverá ter um conjunto de características técnico-profissionais, tais como: 

i. Responsabilidade profissional; 
ii. Competência técnica; 
iii. Comunicação eficaz, oral e escrita, nos múltiplos contextos profissionais; 
iv. Capacidade de estabelecer relações de cooperação e apoio; 
v. Capacidade de análise e de crítica; 
vi. Domínio da metodologia básica de investigação. 

 

b) Perfil 

O papel do Orientador de Formação (OF), como formador com domínio de 
competências práticas e teóricas e com impacto no processo de formação de 
futuros especialistas em Cirurgia Geral, é inquestionável. Logo, é necessário 
estabelecer critérios de qualidade e formação contínua dos OF, proporcionar-lhes 
uma formação complementar, com o objetivo de melhorar o seu desempenho e de 
criar os incentivos adequados, para manter um alto nível de motivação dos 
Internos. É igualmente importante, estabelecer mecanismos de avaliação das 
capacidades formativas dos OF. 

Na sua atuação o OF deve permitir, ao formando, a aquisição de diversos tipos de 
competências, não só da aprendizagem e aplicação de conhecimentos teóricos e da 
prática de procedimentos médicos (invasivos ou não), mas também do treino de 
competências de comunicação interpessoal. É fundamental que o programa de 
formação, os serviços formadores e os OF, proporcionem oportunidades 
adequadas ao desenvolvimento dos formandos em diversos domínios, tais como: 

i. Capacidade de liderança; 
ii. Capacidade de gestão; 
iii. Perspicácia clínica; 
iv. Interesse pela investigação; 
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v. Abertura à inovação; 
vi. Comunicação interpessoal; 
vii. Ética profissional; 
viii. Política de saúde; 
ix. Critérios de custo/benefício. 

Ao longo do percurso pós-graduado, o OF assume papéis fundamentais: 

i. Papel de criador do vínculo entre o interno e o seu orientador, fundamental 
para a aprendizagem por modelos ou mentores. 

ii. Papel de avaliador. Em conjunto, o formador, o interno e o serviço em que 
estão integrados, são responsáveis por criarem momentos de aferição de 
conhecimentos, ao longo do processo de aprendizagem e, assim, permitir um 
crescimento pessoal e clínico progressivo, por etapas e sempre tutelado, 
baseado no ensino tutorial e no feedback da experiência clínica. 

 

c) Competências  
i. Pedagógicas 

Englobam os conhecimentos, aptidões e atitudes que todo o orientador deve 
possuir, indispensáveis ao processo de ensino/aprendizagem pós-graduado, 
em modelo de estágio. Estas competências deverão constituir o objeto 
preferencial do programa de aprendizagem, formal e não formal, de âmbito 
institucional, e são: 

 Competências na transmissão de valores essenciais a uma boa 
prática 

• O conceito de ética e de responsabilidade médico-legal; 

• O dever de bom relacionamento e comunicação com os doentes, os 
colegas e outros profissionais. 

 Competências de carácter formativo 

• Estabelecer uma relação eficaz orientador/interno, conhecendo os 
estádios de desenvolvimento da pessoa que orienta; 

• Selecionar métodos e técnicas pedagógicas adequadas às situações de 
ensino/aprendizagem e às características do interno: 
- Aplicar estratégias de ensino, como apresentações de casos 

clínicos/questionário direto, feedback do formando e do orientador, 
ensino de acordo com o grau de diferenciação e evolução, uso de 
outros recursos, audiovisuais, biblioteca, etc.; 

- Aplicar técnicas de motivação e de coaching; 
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- Utilizar o papel da simulação e dos simuladores como método de 
ensino-aprendizagem; 

- Treinar as capacidades de análise e de crítica do interno, ajudando-o 
a estruturar os seus conhecimentos e a estabelecer conexões entre 
factos; 

• Identificar as modalidades, métodos e instrumentos de avaliação dos 
internos: 
- Aferir, periodicamente, a capacidade de execução do interno, 

notificando as preocupações relacionadas com a aprendizagem, 
com comportamentos, com o trabalho ou a sua evolução e 
delinear um plano de correção; 

- Proporcionar dados sobre a avaliação do Interno, quando indicado. 

 Competências de carácter relacional/comunicação 

• Aplicar os princípios da comunicação e gestão de conflitos; 

• Possuir mecanismos eficazes da gestão de tempo e do stress; 

• Dinamismo e inovação; 

• Dedicação, responsabilidade e exigência; 

• Capacidade de comunicação com os internos: 
- Servir de modelo positivo e eficaz; 
- Reforçar, positivamente, o desempenho adequado; 

• Capacidade de comunicação interpares. 

 Competências na planificação 

• Conhecimento do programa e grelha de avaliação do internato; 

• Planificação do programa de formação e da programação de estágios. 

 Competências em ensino/investigação/formação científica 

• Participação em atividades docentes; 

• Participação em trabalhos de investigação clínica; 

• Ensino e transmissão de metodologias de investigação clínica; 

• Participação em cursos ou seminários, a fim de adquirir 
conhecimentos para elaboração de trabalhos científicos; 

• Participação em congressos/reuniões científicas; 

• Participação em protocolos institucionais e ou do Serviço. 

ii. Ético-legais 

 Conhecer a política de saúde; 

 Interpretar a Regulamentação dos Internatos Médicos; 

 Respeitar a Ética; 

 Valorizar os aspetos económicos. 



 

Direção do Colégio da Especialidade de Cirurgia Geral 

8 
 

iii. De carácter logístico 

 Instruir o formando nas políticas e procedimentos do serviço e do 
hospital; 

 Proporcionar uma aprendizagem adequada através da programação de 
todas as atividades, na realização das tarefas diárias, nas rotinas do 
serviço, no manuseamento de equipamentos e nas múltiplas tarefas na 
Urgência 

d) Avaliação do OF 

As competências pedagógicas devem ser o objeto de intervenção direta e 
dirigida pelas instituições responsáveis pela formação médica pós-graduada. 
Estas instituições devem supervisionar o desempenho dos orientadores de 
formação, com o intuito de permitir o apoio e o desenvolvimento das suas 
funções e das suas tarefas. Só a auditoria dos resultados permite a otimização e 
a melhoria contínua do papel do orientador na formação. Essa avaliação pode 
ser realizada através de: 

i. Autoavaliação; 

ii. Avaliação indireta de comportamentos e atitudes do orientador no 
desempenho de diversas atividades: 

• Análise dos relatórios anuais de atividade; 

• Intervenção na discussão e análise de relatórios de internos;  

• Participação nas reuniões formais da Direção de Internato. 

iii. As instituições devem providenciar a aquisição e o desenvolvimento destas 
competências, promovendo a realização de cursos para orientadores de 
formação de internos da formação especializada de cirurgia geral.  

e) Horário e remuneração compensatória 

Entende a Direção do Colégio de Cirurgia Geral que a função de OF deve estar 
contemplada no respetivo horário e deve ser remunerada. Assim propomos o 
seguinte texto: 

No horário dos OF, deve estar contemplada, pelo menos, uma hora por dia, para as tarefas 
próprias dessa função. 

O exercício da função de OF deve ser remuneratoriamente compensado, à semelhança do que 
acontece com a chefia de equipa de Urgência, devendo ser atribuído um suplemento de 5% da 
remuneração base, valor esse que pode ser acumulável com outras compensações. 

 

• Auditoria (Visitas de avaliação de idoneidade) aos Serviços 
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As auditorias aos Serviços são realizadas por uma Comissão de Verificação, 
constituída por dois membros da Direção do Colégio, um representante do 
Conselho Regional a que pertence o Hospital do Serviço a visitar e um 
representante do Conselho Nacional do Médico Interno (CNMI) – artigo 14.º do 
Regulamento Geral dos Colégios de Especialidades e de Competências e das 
Secções de Subespecialidades (Regulamento n.º 628/2016 publicado no Diário da 
Diário da República, 2.ª série, N.º 128 de 6 de julho), alterado pelo Regulamento 
951/2022, publicado no DR n.º 128/2022, Série II de 13/10/2022. 

Além da verificação dos requisitos referidos no Anexo 3, há a preocupação de 
ouvir os elementos do Serviço, em particular os Médicos Internos e conhecer a sua 
atividade, acompanhamento e desempenho ao longo da Formação 

 

3. AVALIAÇÃO CONTÍNUA E AVALIAÇÃO FINAL 

Nos últimos anos o processo de avaliação contínua e final do Internato 
especializado de Cirurgia Geral, bem como o processo de ingresso dos novos 
especialistas nas vagas de assistente daí decorrente, transformou-se num processo 
de descrédito e verdadeiramente escandaloso, a que chamamos caricaturalmente 
“20, 20, 20”. 

Cremos que é transversal, para quem de direito, Serviços e Colégio, que atingimos 
um patamar de desqualificação em que as notas atribuídas não podem, obviamente, 
corresponder à evidência formativa que é apresentada aos Júris de Avaliação Final. 
São confrontados com notas finais de Internato entre os 19,0 e os 20,0 valores. 
Inaceitável... 

Tudo decorre do simples facto de que por conveniência/facilidade de decisão, a 
certificação do Internato (leia-se nota da Avaliação Final) tenha passado a 
condicionar, de forma determinante, a seriação para o provimento hospitalar, 
promovendo o tal cenário do “20, 20, 20” sem critério que o justifique. 
Obviamente, sem desmérito para os excelentes cirurgiões formados em tantos e 
tantos hospitais, sendo que o contrário, de forma excecional, infelizmente também 
seja verdade. 

Condicionados por esta realidade, os Serviços e respetivos avaliadores elevam o 
mais possível a classificação da Avaliação Contínua, como forma de assegurar o 
provimento do “seu” Interno, não percebendo que os demais fazem o mesmo, 
resultando neste inaceitável princípio, distinguir os Internos entre si por 
milésimas... 

É necessário e urgente mudar este cenário, para o que se impõe adotar algumas 
medidas, não só no modelo e classificações nos dois momentos da avaliação dos 
Internos, a Avaliação Contínua e a Avaliação Final, mas também, e não menos 
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importante, no formato do Concurso para ingresso nos hospitais. Neste caso, a 
classificação da Avaliação Final do Internato, ainda que deva ser tida em conta, não 
pode ser o parâmetro determinante para a seriação dos Internos. Abordaremos os 
dois pontos, Avaliação e Concurso, separadamente. 

 

3.1 Avaliação Contínua (AC) 

Não sendo claro o que distingue um cirurgião de 15 de outro de 16 valores, por 
exemplo, o que importa é que qualquer deles esteja APTO a exercer a especialidade 
de Cirurgia Geral, onde quer que seja. Para tal importa encontrar um método sério 
que valide a formação e atribua o grau (título) de especialista. 

São fundamentais duas circunstâncias: o cumprimento de um Programa Formativo 
exigente para cada ano do Internato, sendo responsabilidade do Serviço formativo 
assegurar as condições para a progressão dos Internos; a necessária auditoria anual 
da Ordem dos Médicos, através da Direção do Colégio, para garantir o 
cumprimento dos pressupostos que determinam essa progressão. O 
incumprimento do Programa determina a não progressão para o ano seguinte com 
a consequente repetição. 

Em termos concretos a Direção do Colégio já elaborou (aguarda publicação!) um 
Programa de Formação com um grau de exigência elevado para cada ano do 
Internato, e os Serviços obrigar-se-ão a criar e exigir as condições para o seu 
cumprimento. Por outro lado a Direção do Colégio validará, em cada ano, a 
progressão dos Internos, através da análise do relatório que anualmente deve ser 
entregue, bem como da avaliação atribuída no respetivo Serviço. Assim torna-se 
irrelevante a avaliação quantitativa, na medida em que o Interno estará (ou não) 
APTO a progredir para o ano seguinte. 

Repetindo-se o processo ao longo dos seis anos de Internato, o Interno estará 
APTO a apresentar-se à Avaliação Final, sem avaliação quantitativa. 

 

3.1 Avaliação Final (AF) 

Propõe-se que a primeira prova seja a Teórica, que tenha a forma escrita, sendo um 
Teste Nacional, transversal a todos os Internos que terminam o seu Internato na 
respetiva época, realizado segundo regulamento a elaborar. Só passará à prova 
seguinte (Avaliação do “Logbook” (Caderneta do Interno), que substitui a Prova 
Curricular) quem obtiver 50% de acertos no teste, que determinará uma nota de 
caráter quantitativo. A Prova Prática, será a última e consistirá na discussão de 
casos clínicos. 
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Este Exame determinará a classificação quantitativa da Avaliação Final, que 
corresponderá à média aritmética das classificações obtidas nas três provas, com 
uma nota final de zero a vinte valores. 

II 

O EXERCÍCIO DA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL 

1. MODELO DO CONCURSO DE ACESSO À CATEGORIA DE 
ASSISTENTE 

Ao longo dos anos vivenciamos muitos modelos de concursos de provimento e 
nenhum se revelou perfeito porque provavelmente é impossível. Mas os 
resultados do atual modelo, para o qual anualmente todos temos contribuído ao 
manter e participar em Júris de avaliação final, são verdadeiramente 
escandalosos. Cremos ser um imperativo ético propor a mudança, ainda que 
saibamos quão difícil é consegui-la. Mas não nos poderão acusar de não termos 
tentado! 

Num concurso que se exige aberto pelo próprio Hospital e não pela ACSS, (que 
o faz de forma cega e interessada), de modo a poder definir o futuro do 
respetivo Serviço, se possível com perfil, entende-se que a fórmula de avaliação 
privilegie a Entrevista e não a nota final do exame de Internato. 

A Entrevista (E) é uma prova essencial neste tipo de Concurso. Propomos que 
nela sejam considerados três parâmetros que serão valorizados individualmente: 

P – adequação do perfil do candidato às necessidades do serviço: valorizado de 
0 a 7 valores; 

A – adaptação e conhecimento da realidade local do distrito e do Serviço: 
valorizado de 0 a 6 valores; 

Exp – experiência em área específica: valorizado de 0 a 7 valores. 

A classificação da Entrevista resulta do somatório das classificações dos três 
parâmetros: E = P + A + Exp; 

A classificação final da prova resultará da aplicação da seguinte fórmula: 

Classificação Final = (0,5 x Nota Final Internato) + (0,5 x Entrevista). 

 

2. COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO CIRURGIÃO GERAL 

1.1 Competências 

Na cirurgia, competência é a capacidade de aplicar, com sucesso, conhecimentos, 
habilidades e atitudes profissionais, a tarefas que lhes são habituais, bem como a 
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novas situações. Devemos distinguir competências de deveres, profissionais e 
éticos, de qualquer profissional, particularmente no exercício da medicina. Não 
podemos esquecer que antes de ser Cirurgião, o Cirurgião Geral, assim como o 
especialista de qualquer outra especialidade cirúrgica, é médico e como tal tem 
deveres. Defender as boas práticas em todos os momentos e circunstâncias da 
avaliação, diagnóstico e tratamento dos doentes é um deles. As competências 
específicas do Cirurgião Geral advêm, pois, das faculdades adquiridas e próprias 
destes especialistas e das atividades que caracterizam a especialidade de Cirurgia 
Geral. Devemos distinguir as competências técnicas e as não técnicas. 

a) Competências Técnicas 

O Cirurgião Geral desenvolve a sua atividade assistencial nos Serviços de Cirurgia 
Geral e nos Serviços de Urgência. Para além da sua atividade, própria da 
especialidade nas suas várias vertentes, o seu campo de ação está abrangido pela 
atividade operatória programada nos Blocos Operatórios, pela atividade na 
Consulta Externa, na realização de alguns exames complementares de diagnóstico e 
no seguimento dos doentes operados. Para tal é necessário avaliar devidamente os 
doentes, orientar a investigação das situações clínicas, estabelecer o diagnóstico e 
propor o tratamento adequado, nomeadamente a intervenção cirúrgica ou, em 
situações específicas, apresentar o caso a discussão com os seus pares nas reuniões 
de decisão terapêutica. Depois executar as intervenções cirúrgicas adequadas a cada 
caso, segundo o conhecimento à data e respeitando as leges artis. 

 

b) Competências Não Técnicas 

Para além das competências técnicas são hoje competências essenciais adicionais as 
capacidades não técnicas, como a inteligência emocional, a resiliência, a capacidade 
de comunicação e a capacidade de liderança. Um líder cirúrgico tem de saber 
comunicar, não só com os doentes e seus familiares, e com os outros profissionais, 
mas também com as Administrações Hospitalares, a Direção do Internato, a 
Ordem dos Médicos e os políticos. Um líder cirúrgico formado pela tríade 
tradicional: capacidades técnicas, investigação e ensino não reúne, hoje, 
competências para chefiar uma equipa ou Unidade, ou dirigir um Serviço ou um 
Departamento com sucesso. 

• Consciência da situação 

Saber recolher a informação relevante, compreendê-la, projetando e 
antecipando a situação futura. Prever o que pode vir a acontecer como 
resultado das possíveis ações. 

• Tomada de decisão 
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Saber considerar as diferentes opções, selecionar e comunicar a decisão tomada 
e implementar e rever decisões. Na prática conseguir definir uma estratégia 
cirúrgica global. Realizar a opção tomada e revê-la continuamente, mostrando 
flexibilidade para mudar face às circunstâncias e aos objetivos. 

• Comunicação e trabalho de equipa 

Saber trocar e partilhar a informação com outras especialidades presentes; 
estabelecer e partilhar a compreensão da situação, coordenando o trabalho de 
equipa. Conversar sobre o progresso da intervenção. Ouvir as preocupações de 
todos. Perceber e comunicar que a operação não está a decorrer como 
planeado e que pode ser necessário alterar estratégias. Ter a certeza de que a 
equipa não só tem toda a informação necessária e relevante, para fazer a 
intervenção, como a mesma é compreendida por todos os membros da equipa. 

• Liderança 

A liderança que associa à tríade clássica, a inteligência emocional, a resiliência e 
a capacidade de decisão, facilitando o diálogo entre pares, a parte 
multidisciplinar, sabendo fazer a síntese final, alcançar o objetivo, definir e 
hierarquizar uma terapêutica global para cada doente. 

 

2.2 Atribuições 

Atribuição é, regra geral, uma função específica que cabe dentro da competência. 
Tendo em conta os diferentes locais de atuação o Cirurgião Geral terá, 
necessariamente, diversas atribuições nos vários desempenhos, particularmente na 
sua atividade assistencial nos Serviços de Cirurgia Geral. Mas será talvez no Serviço 
de Urgência onde mais se faz sentir a necessidade de melhor definir as suas 
atribuições. 

Excluindo as situações em que acabam por se desenvolver valências de 
superespecialização e situações de elevada exigência técnica que devem ser geridas 
pelos Diretores de Serviço em conjunto com os seus colaboradores e com os 
respetivos protagonistas, a atividade do cirurgião geral fora da urgência não suscita 
controvérsia. Mas deve privilegiar as decisões baseadas em consensos adquiridos e 
desenvolvidos em reuniões multidisciplinares e o acompanhamento dos doentes a 
seu cargo mesmo no decurso da execução de terapêuticas adjuvantes. Deve ainda 
ser obrigatória uma atividade científica válida incluindo sobretudo a Investigação 
Clínica e a colaboração conjunta de vários centros. 

• Chefia e Direção de Serviço 

A Chefia de Unidades Funcionais ou equipas do Serviço deve obedecer a critérios 
bem definidos baseados na capacidade técnica, nas competências não técnicas e 
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também na confiança hierárquica institucional, nomeadamente do Diretor Clínico. 
Daí a necessidade de criar mecanismos que possam ser considerados para “eleger” 
a chefia dessas Unidades, nomeadamente a subespecialização, que adiante 
abordaremos. 

A Direção de Serviço é, efetivamente, um lugar de extraordinária importância. Não 
há Cursos para Diretor de Serviço, mas há critérios que devem ser exigidos para 
desempenho do cargo. Entendemos que o Diretor de Serviço deve ser nomeado, 
pelo CA do hospital, de entre Chefes de Serviço, designação que deve voltar a ser 
usada em vez da atual de Assistente Graduado Sénior. Não pode manter-se o 
método atual, plasmado numa lei obsoleta que é o DL 18/2017, que ocasionou os 
maiores atropelos nos diversos atos recentes para nomeação de Diretores de 
Serviço, atos esses que têm designação de “procedimentos concursais”, em que se 
constituíram “comissões de escolha”, como se fosse para a aquisição de 
equipamentos ou materiais para os hospitais, que integravam, pasme-se, 
administradores hospitalares! É tempo de os médicos serem respeitados e ser dada 
ao Diretor de Serviço a importância e o valor que realmente tem. 

 

3. PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO HOSPITALAR 

Desde há alguns anos os Conselhos de Administração (CA) dos hospitais são 
lugares políticos. A manter-se esta forma de nomeação preferindo os amigos e 
correligionários políticos, em vez da competência e conhecimento, os Serviços de 
Saúde manterão a sua rota de qualidade descendente a que vimos assistindo, que 
não é mais grave devido à dedicação de quantos neles trabalham, particularmente 
os médicos, os enfermeiros, os Psicólogos, os Técnicos e também os profissionais 
de saúde, que complementam a atividade daqueles. 

Os hospitais não são uma empresa simples, os hospitais não são uma fábrica 
simples, os hospitais não podem ser administrados da mesma maneira. Os hospitais 
não trabalham madeira, não trabalham metal, não trabalham carne, não trabalham 
um material não vivo. Os hospitais destinam-se a tratar doentes. Trabalham 
pessoas, seres humanos, alguns na condição de doentes, muitas vezes com pouca 
ou nenhuma solução. Os hospitais não funcionam com números. Isso é algo que 
uma pessoa com um diploma em gestão de empresas não entende. De fato, como é 
que alguém com esse diploma pode administrar uma empresa sem conhecer o 
campo de ação da mesma? Como é que alguém pode gerir uma empresa de que 
nada percebe? Do mesmo modo como pode um médico que nunca trabalhou em 
um hospital administrá-lo da melhor maneira? 

Os hospitais poderiam estar muito melhor se nos últimos 30 anos tivessem estado 
na direção dos mesmos, como concluiu um estudo publicado no The Guardian, 
por David Brindle em 2011 que fala exatamente sobre esse assunto e o facto de 
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uma pesquisa recente concluir que os médicos seriam a melhor opção. Infelizmente 
por razões políticas de quem nos tem (des)governado, nos últimos 30 anos houve 
uma diminuição de médicos em lugares de liderança. Um outro estudo realizado 
por Amanda Goodall nos EUA encontrou uma ligação entre os principais hospitais 
e a liderança dos médicos. 

O autor do estudo analisou os 100 melhores hospitais dos EUA em vários campos. 
Por exemplo, dos 100 principais hospitais de tratamento do cancro, 51 eram 
administrados por médicos qualificados. Dos 6500 hospitais dos EUA, apenas 235 
tinham médicos como executivos-chefe. Esses números significam que os 
resultados podem ser ainda melhores se mais hospitais forem liderados por 
médicos. De acordo com Amanda Goodall, os hospitais liderados por médicos 
tiveram índices de qualidade 25% superiores aos outros hospitais. O autor diz uma 
coisa interessante e importante: "Parece que convenções milenares sobre a contratação de 
médicos - atualmente uma ideia que é desfavorável em praticamente todo o mundo - podem estar 
certas o tempo todo". Infelizmente esta “verdade” não é aceite e o conhecimento e 
competência são substituídos por "Homens de colarinho branco" que assumem o 
controlo, administrando os orçamentos dos hospitais. O não ter médicos em 
lugares de liderança em hospitais nos dias de hoje é lamentado, mas apenas isso 
porque a saga continua… 

III 

SUBESPECIALIZAÇÃO DA CIRURGIA GERAL 

A Formação em Cirurgia Geral tem seguido uma tradição antiga, baseada na forma 
como esta “profissão” era vista no passado. O início da atividade cirúrgica 
desempenhada por médicos e a sua relativa “simplicidade” na época, deu origem a 
um conjunto de médicos que, de acordo com as sua experiência, competência e 
preferências, estariam aptos a executar essa atividade nas suas várias vertentes. De 
facto, as diversas operações e terapêuticas de cariz cirúrgico que até há 
relativamente pouco tempo se praticavam, correspondiam à diferente conjugação e 
sequência de um relativamente estável conjunto de gestos aplicados em diversos 
suportes e com diversas finalidades. O conhecimento e a competência técnica para 
executar os gestos cirúrgicos correspondentes, aliados ao estudo e prática das várias 
operações habilitava o cirurgião a tratar, operando praticamente tudo. Era o tempo 
do “Cirurgião Universal”. 

Mas mais recentemente, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, o 
desenvolvimento da Anestesia, das medidas de suporte de vida e da capacidade de 
reanimação, bem como a evolução do conhecimento de novas entidades 
patológicas e o desenvolvimento de novas capacidades para o seu tratamento, 
aliadas a novas técnicas e tecnologias em crescimento exponencial e à 
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complexidade de diagnósticos ou de tratamento, levaram à necessidade de criar 
novas especialidades e, atualmente, várias subespecialidades dentro da Cirurgia 
Geral, para o que é necessário conhecimento específico e especializado, e 
experiência. 

O “Cirurgião Universal” começou por dar origem ao Cirurgião Especialista, 
criando-se primeiro a especialidade de Cirurgia Geral e mais tarde outras 
especialidades autónomas mas vindas da Cirurgia Geral. Agora a Cirurgia Geral 
prepara-se para ir dando origem a Cirurgiões “altamente” especializados em áreas 
cada vez mais específicas e complexas. No entanto e porque “quem só de um 
assunto sabe, nada sabe na realidade”, este Cirurgião altamente especializado deve 
nascer de um Cirurgião com Formação Universal, que é o Cirurgião Geral que, com 
toda a legitimidade, poder-se-á “superespecializar”. De notar que também as 
especialidades não cirúrgicas sofreram a mesma evolução e passam por idênticas 
mudanças. 

É este o desafio atual de quem tem por missão a gestão da Formação em Cirurgia 
Geral, a Direção deste Colégio, que não pode ficar parada a assistir à degradação 
dos Serviços, à acumulação de defeitos e ao não aproveitamento das capacidades de 
tantos especialistas desejosos do reconhecimento das suas aptidões nas várias 
vertentes, atentos à universalidade da Formação Cirúrgica de base que é, 
inalienável. 

 

1. QUE SUBESPECIALIDADES? 

Adquirido o grau de especialista de Cirurgia Geral, depois de quatro anos de 
Formação, este especialista está apto a desempenhar a sua atividade em qualquer 
Serviço de Cirurgia Geral de qualquer hospital. Mas este Cirurgião Geral, poderá 
candidatar-se a uma subespecialidade, numa área mais específica, que é uma 
forma de qualificar a sua atividade nessa área, em que a experiência, o 
conhecimento e o volume de patologias e intervenções determinam melhores 
resultados e menor morbimortalidade. 

Entendemos que devem ser de áreas ou valências em que o princípio enunciado 
seja aplicável. Atualmente algumas dessas valências têm diferenciação para serem 
“autónomas, as seguintes: 

• Cirurgia da Cabeça e Pescoço; 

• Cirurgia da Mama; 

• Cirurgia da Parede Abdominal complexa; 

• Cirurgia do Esófago, Estômago e Duodeno; 

• Cirurgia da Obesidade; 

• Cirurgia Colorretal; 
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• Cirurgia Hepatobiliopancreática; 

• Cirurgia Dos Sarcomas; 

Nestes conceitos não se inclui o tratamento de patologia benigna da mama; excisão 
de gânglios cervicais e de outras regiões; tratamento de hérnias epigástricas, 
umbilicais e inguinais; colecistectomia laparoscópica simples; hemorroidas simples, 
fissuras e fístulas anais simples, procedimentos estes que continuarão a ser realizado 
pelo Cirurgião Geral, particularmente em um hospital periférico/nível 1. 

A “diferenciação” nestas áreas durará, em termos de formação, entre 2 e 4 anos 
conforme o grau de exigência da patologia em questão, como no quadro abaixo se 
sugere. A ser aprovada esta proposta deverá implicar a estruturação hospitalar 
pública de acordo com o conceito. Hospitais no mínimo de nível 2 têm de se 
organizar com grupos de interesse (no mínimo!) nestas patologias e apresentar os 
resultados. Qualquer serviço desta dimensão tem que se organizar assim e ter 
especialistas com esta diferenciação, caso contrário serão hospitais nível 1, 
impossibilitados de fazer cirurgia mais diferenciada e terão que o justificar pelo 
volume e pela avaliação regular da morbimortalidade. 

 

Subespecialidades Cirurgia Geral 

Cirurgia Geral + 2 anos + 3 anos + 4 anos 

Cabeça e pescoço (+ Tiroide)   

Mama   

Parede abdominal complexa   

Bariátrica   

Esófago, Estômago e Duodeno  

Colorretal  

Sarcomas  

Hepatobiliopancreática + Transplante Fígado/Pâncreas 

Cirurgia de Urgência/Emergência  

 

Para cada subespecialidade será definido e aprovado um Programa de Formação, 
com duração e teor adequados a cada uma delas, com definição dos estágios, dos 
números e das avaliações. Cumprido com aproveitamento o respetivo Programa de 
Formação, determinará a atribuição da Subespecialidade em determinada área, em 
que o detentor da mesma desempenhará as suas funções em Serviços com a 
respetiva valência. 
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2. CENTROS DE REFERÊNCIA E REDE DE REGFERENCIAÇÃO 

A criação de Centros de Referência (CR) em 2014 obedeceu a critérios muito mal 
definidos, sem a exigência principal, ou seja a experiência suficiente e necessária 
desses Serviços, baseada em números e resultados credíveis. Por outro lado houve, 
como sempre acontece neste país, o receio de ferir suscetibilidades de determinados 
“senhores”, de não ter coragem de excluir quem não tinha capacidade ou 
competência e satisfazer os “compadres”. Foi assim que se criaram Centros com 
exigência de números muito aquém do que deveria ser exigido o que resultou na 
criação de um número exagerado como no caso de CR de cirurgia do reto no país 
ou de CR de transplante de órgãos em Lisboa (cinco!!!). Tudo isto por não haver 
uma coordenação baseada no conhecimento e na competência da parte de quem foi 
“convidado” a liderar este processo, como vem acontecendo no nosso Ministério 
da Saúde. 

A subespecialização só poderá ser obtida em Centros de Referência reconhecidos 
como tal, ou afiliados a outro hospital, criados ou a criar, credenciados, 
reconhecidos e acreditados pela UEMS. O conceito de Centro de Referência 
deverá, obviamente, ser alargado para as subespecialidades que envolvem a 
cabeça/pescoço e tiroide, a mama, a parede abdominal complexa, o estômago e o 
cólon. Para a obtenção da diferenciação em cada uma das valências referidas, 
deverá ser definido, anualmente, um mapa de vagas para cada uma delas. 

Embora com diferentes níveis de diferenciação e equipamento, a Cirurgia Geral é 
uma das especialidades nucleares e estruturantes da atividade hospitalar e uma das 
áreas fundamentais da prestação de cuidados de saúde. Está disponível em todas as 
Instituições que integram a Rede Hospitalar do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
tendo sido elaborada a sua Rede de Referenciação Hospitalar em 2009 sob a 
responsabilidade da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS), que, 
no entanto nunca obteve aprovação ministerial, inviabilizando a sua 
consequente publicação. 

Também é importante referir a criação, em 2004, do SIGIC (Sistema Integrado de 
Gestão de Inscritos para Cirurgia), aplicado a todas as especialidades cirúrgicas que 
veio regular toda a atividade cirúrgica programada e abarcar todas as etapas do 
processo de gestão do utente, desde a sua inscrição na lista cirúrgica, até à 
conclusão do processo, após realização da cirurgia nos hospitais públicos e nos 
privados. Este modelo muito bem idealizado e que estava centralizado na ACSS 
pretendia reduzir o tempo de espera; garantir a equidade do acesso; promover a 
eficiência global do sistema através da otimização da gestão da Lista de Inscritos 
para Cirurgia e dos recursos afetos; e garantir a qualidade e a transparência da 
informação. Acabaria por ser destruído na própria ACSS… com grave prejuízo 
para os doentes e para as contas públicas. 
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Esperamos poder dar algum contributo numa área tão importante e tão sensível, 
como é a de criar Centros de Excelência, bem como participar na definição da 
Rede de Referenciação. 

IV 

A NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DO SNS 

1. REFORMA DO MODELO E DO ACESSO HOSPITALAR 

Mais do que a reforma do modelo hospitalar e do acesso ao mesmo, é necessário 
reformular toda a atividade na Saúde. É necessário dar atenção ao SNS e tomar as 
medidas necessárias para o melhorar. Para tal torna-se necessário: 

• Priorizar a saúde e o bem-estar dos profissionais não só dando as 
condições e os meios necessários, mas também remuneração de acordo com a 
diferenciação e responsabilidade; 

• Estimular os profissionais: os médicos de todas as áreas e valências, bem 
como os Enfermeiros, Farmacêuticos, Psicólogos e Técnicos, para que, com o 
seu contributo se melhore progressivamente a prestação de cuidados; 

• O direito à saúde deve constituir um objetivo que deve ser, 
intransigentemente, defendido por todos. Todos devem estar envolvidos nas 
melhorias para o futuro, independentemente da filiação política e/ou grupo 
profissional. A Saúde não é património da esquerda ou da direita. É um 
DIREITO! 

• Falar verdade: é necessário que os políticos falem verdade, se preocupem com 
a sustentabilidade e transmitam esses princípios aos dirigentes dos hospitais. 
Falar aos médicos e aos outros profissionais com verdade; estimular a criação 
de ambiente positivo, com justiça e respeito; clarificação dos atos. 

• Plano Nacional de Saúde: é preciso um SNS que garanta a universalidade, 
investimento planeado plurianual, com garantia de atingir metas definidas de 
um Plano de Saúde que é urgente definir e aprovar, quer em princípios, quer 
em tempo, quer em financiamento  

• Academia SNS: É necessária a harmonização de todos os organismos 
envolvidos na saúde, começando pelas Escola Médicas. A criação de uma 
Academia SNS poderá ser uma iniciativa que sustente esta ideia. 

O acesso aos hospitais deve também ser pensado para encontrar uma forma mais 
racional, particularmente no acesso à Urgência. Não podemos continuar a assistir 
ao recurso ao Serviço de Urgência de cidadãos que, embora doentes, não carecem 
de cuidados hospitalares. Para tal é imperioso que o “pré-hospitalar” esteja 
devidamente organizado para poder assistir esses “doentes” e, só em caso de 
necessidade, serem enviados aos Serviços de Urgência. 
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2. REFORMA DO MODELO DE URGÊNCIA 

Desde há muito que se vive com o sentimento permanente de que a filosofia dos 
nossos Serviços de Urgência (SU) necessitam de uma reforma profunda. Nos dias 
de hoje, a organização do SU é igual à de há mais de 40 anos, dependendo, 
essencialmente, de duas especialidades: Medicina Interna e Cirurgia Geral. De certa 
forma também da Ortopedia, embora esta especialidade tenha uma área de atuação 
mais definida. Pode dizer-se que a Cirurgia, a Medicina Interna e a Ortopedia eram 
as responsáveis, e ainda são, dos balcões de urgências dos hospitais de todo o país, 
um modelo que copiava o modelo existente nos Hospitais Civis de Lisboa. 
Observavam todos os doentes que acorriam à urgência, encontrando-se em 
presença física, com as especialidades, na altura menos do que hoje, em prevenção. 
Hoje, mantém-se a mesma fórmula, ignorando as modificações que a Cirurgia 
Geral sofreu durante os anos que passaram. 

Se, na altura, a Cirurgia era verdadeiramente geral, hoje assistimos a uma progressão 
geométrica do saber médico e da tecnologia inerente e é consensual que é muito 
difícil para um único cirurgião saber tratar com a mesma competência e atualidade 
patologias distintas do foro da Cirurgia Geral. Por esse motivo, temos vindo a 
assistir à setorização dos serviços de cirurgia geral no país, inicialmente nos grandes 
hospitais e, agora, até nos de menores dimensões. A par desta ramificação da 
disciplina Cirurgia, e de todo o saber médico em última análise, as necessidades das 
populações foram aumentando e diversificando, enchendo as listas de espera dos 
Hospitais, primeiramente para consultas e, consequentemente, para intervenções 
cirúrgicas. A exigência do utente também se modificou, fruto do avanço 
tecnológico da informação ao seu dispor, que põe na ponta dos dedos de cada ser 
humano um manancial, nem sempre compreensível e por vezes bacoco, de opções 
de tratamento. 

Os SU são verdadeiros “canibais” de Especialistas, impedindo-os de exercer a 
função para a qual foram treinados e em cuja Formação o próprio Estado 
investiu. Este tempo gasto nos SU é um “handicap” enorme para todos os Serviços 
de Cirurgia Geral do país. Este tempo que se traduz em redução do tempo 
disponível para a rotina, origina uma redução da produtividade. Na verdade, os 
quadros dos serviços de cirurgia geral são dimensionados para suprir as 
necessidades da urgência, não das atividades de rotina. 

 

• Situação atual de crise permanente 

Os Serviços de Urgência (SU) de todos os hospitais vivem em “crise” desde há 
longa data. Essa “crise”, tão anunciada nos meios de comunicação social, em 
particular no domínio da Cirurgia Geral hospitalar não é, verdadeiramente, algo de 
novo ou imprevisível. Há anos que esta crise está instalada agudizando-se em 
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função de alguns fatores, sendo o mais recente a pandemia do vírus SARS-cov2, 
responsável pela COVID-19, mas é fundamentalmente consequência de uma 
realidade há muito identificada e para a qual não se têm procurado soluções de 
fundo. 

Os SU sempre foram fonte de problemas, por uma razão ou outra. Nos últimos 20 
anos tem-se assistido ao ultrapassar das capacidades dos SU, resultando em uma 
procura exagerada, tempos de espera prolongados e atraso na prestação de 
cuidados, com as consequentes queixas e insatisfação dos utentes. Vários fatores 
terão contribuído para este fenómeno como a concentração das populações à volta 
dos grandes centros urbanos e a desertificação do mundo rural, além de uma 
inexistente educação para a saúde, que empurra os doentes para os hospitais e 
para fora dos centros de saúde, bem como o encerramento, com a vinda da 
“Troika”, dos sistemas de apoio periféricos que reduziam as entradas nos SU: SUB 
e SAPs. 

Com o aumento sustentado do número de doentes, as especialidades estão a ficar 
exauridas, os especialistas cansados, assistindo-se hoje ao nunca antes visto: 
Cirurgiões Gerais pedirem dispensa das urgências assim que chegam à idade em 
que isso lhes é facultado. Estes profissionais, além de não verem as suas equipas 
serem reforçadas à luz do aumento da afluência de doentes, não se viram adequada 
e proporcionalmente recompensados pelo seu trabalho. É gritante o gasto de 
recursos humanos nos SU, para tempos operatórios baixos, com a existência de 
listas infindas de doentes a aguardar cirurgia eletiva. 

Estas regras, que obrigam à presença na urgência de um número de Especialistas de 
Cirurgia Geral, comprometem, objetivamente, o funcionamento diário dos 
Serviços, no que diz respeito à sua atividade assistencial diária, realidade que é 
transversal a todo o país. Por outro lado, a capacidade formativa dos Internos está 
comprometida, pelas alterações organizacionais geradas nos Serviços, que 
interferem diretamente com a disponibilidade dos Orientadores de Formação no 
acompanhamento dos mesmos. 

O êxodo dos profissionais de saúde para o florescente e alimentado setor privado, 
o envelhecimento dos quadros, a indefinição das carreiras, os baixos salários, o 
excesso de trabalho, a intencionalmente pesada máquina burocrática do estado que 
limita a abertura de vagas de ingresso hospitalar e complica e dificulta os concursos 
e, no fundo, um verdadeiro desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde 
que, como todos podemos constatar, garantiu aos portugueses nesta brutal crise 
pandémica, que ainda não terminou, a sua segurança e sobrevivência num sacrifício 
pessoal e profissional heroico, tudo são razões para refletirmos sobre as soluções 
que se impõem encontrar para ultrapassar a crise das urgências, mas que está 
condenada ao fracasso, se essas soluções não contrariarem a dinâmica 
instalada, procurando novos modelos de organização das urgências hospitalares, 
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que levarão tempo a ser implementados, razão pela qual importa começar quanto 
antes essa reforma que tem que ser inovadora, revolucionária até, como foi o 
próprio SNS. 

A crise em diferentes hospitais tem aspetos comuns que são, no essencial, o 
excesso de doentes nos Serviços de Urgência e a falta de recursos humanos para 
responder a essa procura. Mas não só. Há um fator determinante para que esta 
incapacidade de resposta seja ainda maior que é, na nossa opinião, o seu modelo de 
organização e funcionamento, consumidor de recursos com parcos resultados e que 
se revela nos tempos de hoje, esgotado e ultrapassado. É preciso uma solução 
nova. 

Nos dias de hoje, a organização do SU é igual à de há mais de 40 anos, 
dependendo, essencialmente, de duas especialidades, a Medicina Interna e a 
Cirurgia Geral, mas também da Ortopedia, embora esta especialidade tenha uma 
área de atuação bem mais definida. Aquelas duas especialidades eram as 
responsáveis, e ainda são, dos balcões de urgências dos hospitais de todo o país, um 
modelo que copiava o modelo existente nos Hospitais Civis de Lisboa. 

Os Cirurgiões e os Internistas mantiveram-se nos SU onde são os responsáveis 
por toda a patologia urgente, excluindo a do foro da Ortopedia, que também 
representa uma fatia importante do número de doentes. A Medicina Interna 
abarca toda a patologia médica, do seu foro e do foro de outras 
especialidades médicas e o mesmo se verifica para a Cirurgia Geral, em 
relação à patologia cirúrgica. Por outro lado a evolução técnica e tecnológica 
teve um papel importante, bem como a introdução do sistema pré-hospitalar com 
apoio médico para a melhoria dos cuidados, exigindo profissionais cada vez 
mais diferenciados e melhor preparados. 

O excesso de procura tem a ver, necessariamente, com a incapacidade que os 
cuidados de saúde primários têm, em toda a sua dimensão, de se organizarem para 
dar uma primeira resposta atempada à doença aguda. O encerramento dos SAPs, a 
empresarialização das USF, a definição de produtividade com base em critérios de 
rentabilidade e outros fatores, limitaram o acesso dos cidadãos ao seu médico de 
família quando dele mais necessitam, socorrendo-se da urgência hospitalar para 
procurar uma resposta à sua doença aguda que, na grande maioria das vezes, não 
necessita de cuidados hospitalares urgentes para ser solucionada. A pandemia não 
trouxe um problema novo, só veio agudizar o já existente: a incapacidade dos 
cuidados de saúde primários darem resposta em tempo útil à doença aguda 
dos seus utentes (porque esta é a sua nova cultura organizacional). 

 

• O Cirurgião Geral na Urgência 



 

Direção do Colégio da Especialidade de Cirurgia Geral 

23 
 

Os serviços de urgência, são hoje, os filhos de ninguém. O seu corpo clínico não 
lhe pertence e não existe o espírito de equipa necessário para tratar o doente com 
qualidade, aproveitando a multidisciplinaridade tão referida atualmente. No caso 
dos cirurgiões, a situação agrava-se na medida em que o serviço de urgência colide 
com as atividades de rotina, parasitando os restantes serviços assistenciais do 
hospital, roubando tempo precioso, tempo esse que deveria ser gasto a resolver os 
problemas eletivos dos doentes e reduzir os tempos de espera dos mesmos. 

De facto, o tempo de um cirurgião é gasto no serviço de urgência, muitas das vezes 
a realizar tarefas que não são da sua competência. O resto do tempo, é gasto entre 
as folgas e os descansos compensatórios que o SU produz, e, uma parte irrisória, no 
trabalho assistencial eletivo. Não se afirma que o serviço de urgência não é 
importante. Justamente o oposto. Afinal é uma montra do SNS. Mas, o sistema tem 
de ser mais eficiente. Por essa razão, entendemos que urge criar uma especialidade 
de medicina de urgência que possa ser um corpo clínico permanente dos SUs, 
responsáveis pela sua gestão e organização, libertando as especialidades “eletivas” 
para poderem ser mais produtivas e eficientes. Claro que tem de haver cirurgiões na 
urgência, mas com funções diferentes e com necessidade de menos elementos na 
escala. Com uma rede de referenciação adequada e equipas dedicadas, os Serviços 
de Urgência passariam a ter um quadro próprio, motivado e com formação 
adequada que poderia, de sobremaneira, melhorar a qualidade dos cuidados 
prestados à população, inclusive na área eletiva. E também melhoraria a qualidade 
de vida dos profissionais envolvidos. 

As necessidades de cirurgiões para o SU seria menor. Teriam de se rever os 
critérios de constituição das equipas de urgência, para permitir a manutenção de 
idoneidade formativa dos serviços e, efetivamente, deslocar pessoas para o trabalho 
eletivo. Entretanto, a sectorização da Cirurgia Geral, à qual já aludimos, pode levar 
à sua própria desagregação e potenciar a criação de múltiplas novas especialidades. 
Há quem pretenda preservar o coração da Especialidade, como o Colégio de 
Cirurgia, propondo uma reforma da formação em Cirurgia com base no “tronco 
comum”, prática já existente em diversos países, na Europa e nas Américas. E um 
dos ramos desse tronco pode ser a Cirurgia de Urgência. 

A setorização da atividade cirúrgica arrisca-se a produzir especialistas com pouco, 
ou mesmo nenhum, contacto com o SU. Na verdade isso já está a acontecer. A 
criação de uma área dedicada especialmente à cirurgia de urgência, muito embora 
não resolva esse problema, poderá representar um complemento à especialidade de 
medicina de urgência. No nosso país, a setorização deu lugar a um progressivo 
privilegiar das atividades programadas em detrimento das urgentes, relegando para 
um plano secundário a necessidade de dar aos cirurgiões, em geral, 
independentemente da sua área de diferenciação, uma efetiva, ainda que elementar, 
capacidade de intervenção em situações de emergência. 
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Tradicionalmente, a formação necessária para atuar em situações de 
urgência/emergência durante os internatos sempre esteve largamente dependente 
da formação no contexto eletivo, o que, nos últimos anos, com o desenvolvimento 
da filosofia de tratamento cirúrgico urgente baseada no Controlo de Danos, se 
tornou inapropriado. Este aspeto assume atualmente particular importância nesta 
época de globalização, particularmente quando se tenciona manter grupos médicos 
de missão em destinos distantes, em teatros marcados pelo subdesenvolvimento, 
pela instabilidade política ou, como atualmente vivemos, pela guerra. Importará, 
por isso, desenvolver atualizações nos programas curriculares adaptadas às 
realidades do mundo moderno, à semelhança das modificações curriculares e de 
atuação que outros países já encetaram, acertando com eles o passo, no que respeita 
à melhoria dos cuidados prestados às populações. Deste modo, os Cirurgiões com 
esta habilitação seriam capazes de lidar com uma ameaça aguda à vida, órgão, 
membro ou tecido causada por trauma externo ou processo de doença aguda, 
exacerbação aguda de um processo de doença crónica ou complicação de um 
procedimento cirúrgico ou outra intervenção diagnóstica ou terapêutica. 

A evolução da Cirurgia Geral tem sido marcada por avanços que têm mudado de 
forma indelével a sua prática contemporânea. A cirurgia laparoscópica e, mais 
recentemente, a cirurgia endoluminal, a cirurgia endovascular e a robótica, 
produziram um salto tecnológico substancial, permitindo a realização de gestos 
cada vez mais complexos com recurso a abordagens cada vez menos invasivas, o 
que obrigou a adaptações curriculares dos internatos. Ao mesmo tempo, a 
expansão do conhecimento da fisiopatologia e da história natural de algumas 
doenças alargou os critérios para a intervenção cirúrgica, introduzindo 
procedimentos que eram inimagináveis há alguns anos atrás. Isto obriga o cirurgião 
a adquirir, não só, a mestria necessária à realização desses gestos técnicos, se 
necessário com recurso à simulação, como também, um conhecimento e 
atualização constantes no tocante às indicações e estudo pré-operatório dos 
doentes com estas patologias. Isto torna difícil, se não mesmo impossível, a 
manutenção de níveis elevados de atualização científica e técnica em todas as áreas 
da cirurgia de rotina. 

Associado a tudo isto, assistiu-se nos últimos anos a um enorme progresso nos 
cuidados intensivos peri-operatórios que se, por um lado, tornou possível manter e 
suportar as funções vitais de inúmeros doentes cirúrgicos, nomeadamente vítimas 
de trauma grave, criou, por outro, novos sobreviventes e uma série de novos 
desafios, tais como a prevenção e tratamento da falência orgânica múltipla ou da 
síndrome de compartimento abdominal. Enquanto na prática cirúrgica eletiva é 
possível, e desejável, uma cada vez maior subespecialização, esta pode produzir 
sérios constrangimentos no tratamento do doente cirúrgico em estado crítico e, em 
particular do traumatizado grave e do doente em sépsis. É frequente estes doentes 
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apresentarem múltiplas lesões em diferentes regiões anatómicas, com várias delas a 
contribuírem para a letalidade. São doentes com compromisso grave da sua 
fisiologia, por fenómenos de hemorragia ou sépsis, não podendo ser abordados de 
uma forma cirúrgica tradicional, baseada em órgãos e na anatomia. É, pois, 
necessária uma abordagem em que, acima de tudo, se reconheça como prioritário o 
restabelecimento atempado da fisiologia, muitas vezes com recurso a manobras 
cirúrgicas não convencionais, como é o caso das técnicas de controlo de dano. 

Estas técnicas diferem das habitualmente utilizadas em cirurgia eletiva pois não 
constituem, na maior parte dos casos, procedimentos definitivos. Ao resolver de 
imediato o risco de vida, permite-se a transferência do doente para cuidados 
intensivos onde se procede à recuperação dos distúrbios metabólicos que lhes 
permite sobreviver e serem submetidos, mais tarde, a cirurgia de cuidados 
definitivos. Para além do referido, a abordagem de doentes urgentes que 
apresentam uma multiplicidade de lesões e morbilidade obriga, com frequência, ao 
recurso a diversas especialidades, nem sempre presentes ou acessíveis. Nestas 
circunstâncias, torna-se necessário que alguém assuma a liderança da equipa, 
atribuindo prioridades e escalonando as intervenções necessárias. Tal papel só 
poderá caber a um cirurgião com competência reconhecida, técnica, para a 
realização de muitos dos procedimentos de emergência em mais do que uma região 
anatómica, e científica, no processo de tomada de decisão. É neste sentido que 
surge a necessidade de um processo que reconheça a formação especificamente 
orientada no sentido do tratamento do doente cirúrgico crítico, que habilite um 
cirurgião a lidar com as várias situações urgentes, tais como o abdómen agudo nas 
suas múltiplas etiologias, o trauma nas suas diversas vertentes e localizações 
anatómicas, as infeções necrotizantes ou as síndromes compartimentais, para citar 
alguns exemplos. 

Não se pretende que todos os cirurgiões que trabalham em urgência tenham essa 
aptidão ou reconhecimento. Mas representaria uma mais-valia para cada equipa, 
que pudesse ser liderada por um Cirurgião Geral, com uma diferenciação 
reconhecida pelos seus pares e pela Ordem dos Médicos, que lhe confere a 
habilitação para dirigir a urgência cirúrgica de um hospital, sobretudo em grandes 
hospitais, e para atuar em situações de exceção. 

 

• Necessidade da Especialidade de MEDICINA DE URGÊNCIA 

Admitindo as diferentes solicitações deste Serviço e das valências médicas e 
cirúrgicas que o servem, de acordo com a classificação e missão assistencial dos 
hospitais, integrando uma equipa cirúrgica multidisciplinar, o Cirurgião Geral deve 
chefiar esta equipa, não por uma questão de se pretender evidenciar, mas porque 
pela característica mais “universal” da sua Formação, estará mais bem preparado, 
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até para gerir a atividade dos cirurgiões de outras especialidades. Para tanto deve ser 
competente, experiente e conhecedor, e estar atualizado. 

Pretender que a equipa tenha um chefe de Medicina e um chefe de Cirurgia, ambos 
em Igualdade, é uma aberrante tentativa de conciliação, falaciosa e inconsistente. 
Os doentes são tratados por uma só equipa, multidisciplinar, que, de acordo com o 
diagnóstico, programa a terapêutica considerando também patologias associadas, 
por vezes mais preocupantes do que a doença principal. As entidades, nos 
extremos, podem ser médicas ou cirúrgicas, mas entre estes existem, cada vez mais, 
componentes “mistas” a considerar. 

Sendo uma especialidade de cuja atuação se espera uma forte componente técnica, 
não compete seguramente ao Cirurgião Geral triar todos os doentes e fazer os 
respetivos diagnósticos, colmatando as faltas de pessoal médico ou as observações 
incompletas dos seus colegas menos diferenciados que têm a função de “triadores”. 
Deve estar resguardado e disponível para intervir se necessário, para acompanhar 
os doentes na execução de exames que sejam determinantes para a estratégia de 
tratamento e abordar os doentes no contexto dos traumatismos graves. Assim, 
excluindo estes casos, deve observar e tratar apenas os doentes de Cirurgia Geral, 
estando, dentro do espírito de equipa multidisciplinar, disponível para observar o 
doente em conjunto com o médico que o recebeu e assumir o doente se este for 
cirúrgico. 

 

3. REVISÃO DA CARREIRA MÉDICA HOSPITALAR 

Os médicos são um pilar importante do SNS, talvez o mais importante. A sua 
presença e as suas atividades são fundamentais. Uma barraca com um médico pode 
ser um hospital, mas um “arranha-céus” sem médicos NUNCA será um hospital. 

A progressão na carreira deve estar bem definida na lei e os critérios, bem como o 
método e os prazos, devem se rigorosamente cumpridos. Não podemos aceitar e 
condenamos vivamente o que aconteceu no passado recente e desejamos que tenha 
sido apenas um episódio sem exemplo. Os médicos NÃO podem ser 
desrespeitados da forma que têm sido. Os médicos são um dos pilares da sociedade 
e como tal devem ter estabilidade do exercício nobre da sua profissão. A 
progressão ma Carreira deve ter por base o “Concurso” com Júris idóneos que 
avaliem nos momentos indicados os candidatos. Entendemos também que deverá 
instituir-se a recertificação periódica dos médicos de todas as especialidades, 
hospitalares ou não e de todas as carreiras, papel a atribuir à Ordem dos Médicos. 

A revisão da Carreira Médica é um fator essencial e a ter em conta na reforma 
hospitalar. Porém deve ser feita com uma visão do que é ser médico no século 
XXI. 
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4. É PRECISO SALVAR O SNS 

O Serviço Nacional de Saúde não pode continuar a funcionar como funcionava há 
40 anos. O SNS tem que evoluir e já devia ter evoluído até. Precisamos de um SNS 
forte e com capacidade de competir com os setores privado e social, bem como 
com os outros países da União Europeia. Não se contratam mais médicos, 
enfermeiros e profissionais de saúde porque o SNS não se adaptou à nova realidade 
e também porque os nossos governantes ainda não perceberam que para termos 
um Serviço Nacional de Saúde forte é preciso que ele tenha capacidade 
competitiva, que seja importante para as pessoas que lá trabalham e que o seu 
trabalho seja valorizado. Haver mais de um milhão de portugueses sem médico de 
família, mais de meio milhão de primeiras consultas hospitalares por recuperar e 
milhares de intervenções cirúrgicas não realizadas, bem como atraso na marcação 
de consultas por doença oncológica e saber que há milhares de doentes que não 
sabemos quem são, por não terem sido observados, é inaceitável. 

A Ordem dos Médicos vem chamando a atenção para alguns atores determinantes 
para a situação caótica que agora se vive em vários hospitais, para não dizer muitos 
ou mesmo TODOS! Os recursos humanos escasseiam em todos os grupos 
profissionais: Médicos, Enfermeiros, Psicólogos, Técnicos de diagnóstico e 
Terapêutica e nos profissionais da saúde, como os auxiliares, maqueiros, 
administrativos, etc. Estes profissionais têm de ser acarinhados e compensados 
financeiramente pelo seu trabalho. São um setor importante da sociedade, se não 
mesmo o mais importante. Os nossos governantes e os políticos em geral têm que 
perceber isto e não enveredar pelo caminho mais fácil da bajulice e defesa de 
interesses particulares. É preciso respeitar os profissionais, reconhecer o seu 
trabalho e defender as Ordens Profissionais em geral e as ligadas à saúde em 
particular mas, infelizmente, tudo está a ser feito para as fragilizar! 

 “Numa altura crítica para o sistema de saúde, não negamos que existam alterações legislativas 
que possam ser importantes para o funcionamento do sistema. Contudo, é manifestamente estranho 
que um diploma com 30 anos seja alterado apressadamente, em surdina e sem envolver os médicos 
e outros profissionais que todos os dias enfrentam e ultrapassam no terreno muitos dos 
constrangimentos criados por más políticas”, referiu o Bastonário da OM, Miguel 
Guimarães, a propósito da tentativa do atual governo de matar ou silenciar as 
Ordens Profissionais, e acrescentou: “Estamos perante mais um exemplo de uma forma de 
trabalhar que ignora quem tanto dá aos doentes e quem melhor conhece as necessidades do SNS”. 

A referência da ex-ministra da Saúde, Marta Temido, na Comissão Parlamentar da 
Saúde, a propósito da carência generalizada de médicos nos hospitais públicos, ao 
afirmar que na contratação tão importante como a competência técnica é a 
resiliência, percebe-se que não é Médica, Enfermeira, Psicóloga, etc., se não teria 
dito “resiliência já demonstrada por todos os profissionais que trabalham na 
área da saúde, durante as vagas do surto da pandemia”! 



 

Direção do Colégio da Especialidade de Cirurgia Geral 

28 
 

O SNS foi construído e é mantido por todos quantos trabalham no sector, do qual 
os médicos são o pilar principal. O SNS deve ser alvo de reforma e 
modernização. Modernizar não passa pela privatização, como por aí se diz, mas 
pela mudança nos modelos de gestão. 

Vamos prosseguir com a defesa do SNS para o salvar! 

 

A Direção do Colégio de Cirurgia Geral da Ordem dos Médicos 

2022 
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ANEXOS: 

ANEXO 1 – Nova proposta de Programa de Formação (Tronco comum) 

ANEXO 2 – Critérios para atribuição de Idoneidade e Capacidades Formativas aos 
Serviços 
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PROGRAMA DA FORMAÇÃO EM CIRURGIA GERAL 

(TRONCO COMUM) 

Este Proposta baseia-se no pressuposto de que as especialidades cirúrgicas (podendo 
algumas ser excluídas) deverão ter uma formação Básica de Cirurgia Geral, aqui 
designada Tronco Comum e uma Formação Especializada, com definição e duração 
adequada a cada uma delas. 

1. Duração: 4 anos 

A duração total da Formação em Cirurgia Geral é de 48 meses, sendo 38 meses em 
Cirurgia Geral e dez meses em Serviços de outras especialidades, cirúrgicas ou não, 
que correspondem aos estágios parcelares. 

2. Objetivos gerais 

2.1 Objetivos de conhecimento: 

2.1.1 Atividade clínica 

a) Abordagem do doente cirúrgico, tendo em conta os princípios fundamentais, 
de conhecimento e atuação, em áreas de interesse para a cirurgia geral: 
• Cuidados ao doente crítico; 
• Infeção; 
• Nutrição; 
• Oncologia; 
• Imunologia e transplantação. 

b) Anatomia cirúrgica; 

c) Etiopatogenia, epidemiologia, fisiopatologia, semiologia clínica, laboratorial, 
imagiológica e morfológica; 

d) Regras de assepsia; 

e) Comportamento no bloco operatório; 

f) Conhecimento de equipamentos e noções de instrumentação cirúrgica; 

g) Técnica cirúrgica; 

h) Urgência em Cirurgia Geral: diagnóstico, tratamento e encaminhamento; 

i) Ética, comunicação e responsabilidade médico-legal. 

2.1.2 Atividade científica e de investigação 

a) Frequência de ações de formação complementar, relacionadas com o 
programa de desempenho do estágio a decorrer; 

b) Frequência de cursos ou seminários para aquisição de conhecimentos para 
elaboração de trabalhos científicos; 
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c) Incorporação de metodologias de investigação clínica, como imperativo 
profissional para a necessidade de constante renovação de conhecimentos e de 
técnicas. 

2.2 Objetivos de desempenho 

2.2.1 Atividade clínica 

a) Elaboração de histórias clínicas com fundamentação do diagnóstico, definição 
de lista de problemas, plano terapêutico e prognóstico; 

b) Avaliação do risco cirúrgico e preparação pré-operatória; 

c) Execução de intervenções cirúrgicas, progressivamente mais diferenciadas, 
para cumprimento dos números estabelecidos no Programa de Formação; 

d) Avaliação crítica dos resultados operatórios, com análise da morbilidade e 
mortalidade; 

e) Elaboração de nota de alta ou transferência; 

f) Articulação e comunicação com outros prestadores de cuidados de saúde; 

g) Atitude na emergência cirúrgica e abordagem do grande traumatizado. 

2.2.2 Atividade científica e de investigação 
a) Preparação e apresentação de comunicações; 

b) Publicação de trabalhos; 

c) Participação em atividades de investigação. 

 

3. Caracterização e duração dos estágios 

3.1 Ao longo da Formação haverá dois tipos de estágios: estágios de Cirurgia Geral e 
estágios parcelares em outras especialidades/valências. 

3.1.1 Os estágios de Cirurgia Geral são realizados em serviços de Cirurgia Geral e 
têm a duração total de 42 meses; 
• O último ano de estágio deve ser realizado integralmente no Serviço de 

Cirurgia Geral de colocação do Interno; 

• Uma parte do tempo destes estágios de Cirurgia Geral pode ser realizada 
nos IPO, por um período máximo de seis meses; 

3.1.2 Os estágios parcelares são três, são realizados em Serviços ou Unidades com 
a mesma denominação do estágio e têm como objetivos gerais: 
a) Aquisição de conhecimentos na área da respetiva especialidade, com 

interesse para a Cirurgia Geral. 
b) Contacto, participação e execução das técnicas próprias da respetiva 

especialidade, com interesse para a Cirurgia Geral. 
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3.1.3 Dos estágios parcelares um é obrigatório, em Medicina Intensiva, com a 
duração de quatro meses e dois opcionais, de três meses cada, sendo 
recomendados, e por isso serão valorizados em sede de avaliação final, os 
seguintes: 
• Cirurgia Torácica; 
• Gastrenterologia; 
• Imagiologia de diagnóstico; 
• Cirurgia Vascular; 

a) O estágio de Medicina Intensiva deve ser realizado, preferencialmente, 
no primeiro ano de Formação; 

b) Os estágios opcionais referidos no ponto 31.3 têm como objetivos 
específicos de desempenho e de conhecimento, os seguintes: 

i. Estágio em Cirurgia Torácica: 

• Aquisição dos conhecimentos fisiopatológicos, semiológicos e 
clínicos, necessários ao diagnóstico de patologia torácica geral 
(pulmão, mediastino e pleura), incluindo noções básicas de urgência; 

• Atividade de enfermaria e de consulta sob orientação de médico 
especialista; 

• Contacto, participação e execução de técnicas próprias da Cirurgia 
Torácica necessárias à prática da Cirurgia Geral, mormente em 
situações de urgência (traumatismos torácicos e patologia da parede 
costal e pleura). 

ii. Estágio em Gastrenterologia 

• Aquisição de conhecimentos fisiopatológicos, semiológicos e clínicos 
na área da gastrenterologia necessários à prática de cirurgia geral; 

• Contacto, participação e execução das técnicas próprias da 
gastrenterologia, necessárias à prática de cirurgia geral, mormente 
nas áreas da endoscopia digestiva. 

iii. Estágio de Radiodiagnóstico/Imagiologia 

• Aquisição de conhecimentos de radiodiagnóstico/ imagiologia, 
particularmente no campo da ecografia, necessários à prática da 
cirurgia geral; 

• Contacto, participação e execução das técnicas de radiodiagnóstico 
/imagiologia necessárias à prática de Cirurgia Geral; 

• Este estágio pode ser substituído pela frequência, devidamente 
certificada, do Curso “hands on” de Ecografia (E-fast e ecografia na 
Urgência). 

iv. Estágio em Cirurgia Vascular: 
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• Aquisição dos conhecimentos fisiopatológicos, semiológicos e 
clínicos da área da cirurgia vascular necessários à prática da 
cirurgia geral, incluindo noções básicas de urgência em cirurgia 
vascular; 

• Contacto, participação e execução das técnicas próprias da cirurgia 
vascular necessárias à prática da cirurgia geral, mormente em 
situações de urgência (suturas arteriais, embolectomias e bypass) e 
tratamento cirúrgico de varizes. 

3.2 Recomenda-se ainda a realização de estágio(s) em Serviço/Unidade de trauma e 
em Serviço/Unidade de transplantação de órgãos, com duração máxima de três 
meses cada, incluídos nos estágios de Cirurgia Geral; 

3.3 Os Internos deverão realizar ainda Cursos recomendados pela Ordem dos Médicos 
e Sociedade Portuguesa de Cirurgia, que são obrigatórios, devendo os custos dos 
mesmos serem suportados pelas Instituições de colocação do Interno; 

 

4. Sequência dos estágios 

4.1 1.º ANO: Estágio de Cirurgia Geral, (8 meses) + Medicina Intensiva (4 meses) 

4.1.1 Objetivos de conhecimento 

a) Atividade clínica: os Internos devem cumprir os objetivos gerais enunciados no 
ponto 2.1, particularmente os relacionados com o programa de desempenho do 
estágio a decorrer; 

b) Atividade científica e de investigação: 

i. Os Internos devem frequentar seminários clínicos nas áreas de infeção, 
nutrição, hérnias da parede abdominal, cuidados peri-operatórios; 

ii. Os Internos devem realizar os seguintes cursos, obrigatórios, valorizados em 
sede de avaliação final: 

• Suporte Avançado de Vida no Trauma com os objetivos de: 

- Aprendizagem de um método seguro e confiável para a abordagem de 

doentes vítimas de trauma; 

- Aquisição de conhecimentos necessários a: 

. Avaliação rápida do doente vítima de trauma; 

. Ressuscitar e estabilizar por prioridades; 

. Determinar as capacidades e as necessidades existentes com vista à 

transferência para cuidados definitivos; 

. Assegurar os melhores cuidados. 

• Laparoscopia básica, com os objetivos de: 
- Aquisição de conhecimentos práticos de Laparoscopia; 
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- Domínio das bases técnicas deste método de abordagem. 

• Simulação cirúrgica das intervenções cirúrgicas que o Médico Interno 
está apto a realizar; 

• Metodologias de Investigação, acreditado pela Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia (FCT), com os seguintes objetivos: 
- Contacto e aprendizagem de métodos de investigação clínica; 
- Aquisição de conhecimentos para realização de trabalhos científicos e 

de investigação; 

4.1.2 Objetivos de desempenho 

a) Atividade clínica 

• O Médico Interno deve cumprir os objetivos gerais enunciados no ponto 

2.2.1, de modo especial, os relacionados com o programa de desempenho 

do estágio a decorrer; 

• Atividade cirúrgica 

i. Execução de gestos cirúrgicos básicos tais como: suturas, drenagem de 
coleções superficiais, desbridamento de feridas, toracocentese e 
paracentese, e cateterização venosa central; 

ii. Realização de intervenções cirúrgicas na parede abdominal, pele e 
partes moles superficiais, anal, perianal e apendicectomias; 

iii. Execução de tempos operatórios em intervenções cirúrgicas major; 
iv. Recomenda-se a participação em 120 a 150 intervenções no bloco 

operatório, das quais, pelo menos, 50 como cirurgião principal. 

b) Atividade científica e de investigação 

• Apresentação de Journal club/Vídeo club, temas teóricos, casos clínicos e 

análise da morbimortalidade nas reuniões clínicas do Serviço; 

• Participação na elaboração de trabalhos científicos para apresentação em 

reuniões ou Congressos. 

 

4.2 2.º ano (Estágio de Cirurgia Geral + Estágio parcelar opcional) 

4.2.1 Objetivos de conhecimento 

a) Atividade clínica: o Médico Interno deve cumprir os objetivos gerais 
enunciados no ponto 2.1.1, particularmente os relacionados com o programa 
de desempenho do estágio a decorrer, e do estágio de Medicina Intensiva. 

b) Atividade científica e de investigação: 

• Realização de cursos nas áreas referidas no estágio de Cirurgia 1 que o 

Médico Interno não tenha tido possibilidade de frequentar durante esse 

estágio; 

• Frequência de seminários nas áreas de patologia da Tiroide, Proctologia, 

litíase biliar, abdómen agudo, sépsis em cirurgia; 
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• Realização dos seguintes cursos valorizados em sede de avaliação final: 

i. “Anastomoses digestivas”, com os objetivos de: 
- A aquisição de conhecimentos práticos na realização de anastomoses 

digestivas manuais e mecânicas; 
- O domínio das máquinas de sutura; 

ii. Curso “hands on” de Ecografia (E-fast e ecografia na Urgência), com os 
objetivos de: 
- Contacto com a física dos ultra-sons e compreensão da sua utilidade 

médica; 
 - Aquisição de conhecimentos para: 

. Manuseamento do instrumental relativo à produção de imagem 
ecográfica 

. Interpretação da imagem ecográfica; 

. Reconhecimento de imagens ecográficas normais e patológicas; 

. Reconhecimento de imagens artefactuais; 

. Aplicação e integração dos conhecimentos para interpretação de 
imagens relativas a situações de urgência, nomeadamente trauma 
e patologia abdominal aguda. 

. O domínio das bases técnicas deste método de diagnóstico, para 
aplicação intraoperatória. 

iii. Cursos de simulação cirúrgica relativos às intervenções cirúrgicas que 
o Médico Interno está apto a realizar; 

4.2.2 Objetivos de desempenho 

a) Atividade clínica 

• O Médico Interno deve cumprir os objetivos gerais enunciados no ponto 

2.2.1, particularmente os relacionados com o programa de desempenho do 

estágio a decorrer e do estágio de Medicina Intensiva; 

• Atividade cirúrgica 

ii. Execução de técnicas de sutura e anastomoses digestivas manuais e 

mecânicas, e prática de técnicas minimamente invasivas; 

iii. Abordagem cirúrgica do abdómen agudo e do politraumatizado; 

iv. Prática e progressão nas intervenções efetuadas no ano anterior e 

realização de intervenções cirúrgicas na vesícula biliar, tiroide, mama, 

intestino delgado, cólon e membros, e tempos parciais em cirurgia 

gástrica; 

v. Recomenda-se a participação em 150 a 180 intervenções no bloco 
operatório, das quais, pelo menos 100 como cirurgião principal. 

b) Atividade científica e de investigação: a mesma referida na alínea b) do ponto 

4.1.2, acrescida da elaboração e apresentação de trabalhos científicos. 
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4.2.3 Neste ano o Médico Interno deverá realizar o estágio obrigatório de Medicina 

Intensiva; 

 

4.3 3.º ano (Estágio de Cirurgia Geral + estágio parcelar opcional) 

4.3.1 Objetivos de conhecimento 

a) Atividade clínica: o Médico Interno deve cumprir os objetivos gerais 
enunciados no ponto 2.1.1, particularmente os relacionados com o programa 
de desempenho do estágio a decorrer e do estágio opcional escolhido. 

b) Atividade científica e de investigação 
• Realização de cursos nas áreas referidas nos estágios anteriores que o 

Médico Interno não tenha tido possibilidade de frequentar durante esses 
estágios; 

• Frequência de seminários clínicos nas áreas de paratiroide e neoplasias da 
mama, estômago, cólon e reto; 

• Realização do curso em Laparoscopia avançada, valorizado em sede de 
avaliação final, com os objetivos de aquisição de conhecimentos práticos 
nesta área e domínio das técnicas mais avançadas deste método de 
abordagem. 

• Realização de Cursos de simulação cirúrgica relativos às intervenções 
cirúrgicas que o Médico Interno está apto a realizar; 

4.3.2 Objetivos de desempenho 

a) Atividade clínica 

• O Médico Interno deve cumprir os objetivos gerais enunciados no ponto 

2.2.1, de modo especial, os relacionados com o programa de desempenho 

do estágio a decorrer e do estágio opcional escolhido; 

• Atividade cirúrgica 

i. Prática e progressão nas intervenções efetuadas nos anos anteriores na 

tiroide, mama, estômago, intestino delgado, cólon, vias biliares e 

membros; 

ii. Participação e realização de intervenções cirúrgicas na Urgência; 

iii. Recomenda-se a participação em 180 a 200 intervenções no bloco 
operatório, das quais 120 como cirurgião principal. 

b) Atividade científica e de investigação: a mesma referida na alínea b) do ponto 

4.2.2. 

4.3.3 Neste ano o Médico Interno deverá realizar um dos estágios parcelares opcionais, 

e o estágio obrigatório de Medicina Intensiva, caso não o tenha realizado no ano 

anterior; 
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4.4 4.º ano (Estágio de Cirurgia Geral 12 meses) 

4.4.1 Objetivos de conhecimento 

a) Atividade clínica: o Médico Interno deve cumprir os objetivos gerais 
enunciados no ponto 2.1.1, particularmente os relacionados com o programa 
de desempenho do estágio a decorrer e do estágio opcional escolhido. 

b) Atividade científica e de investigação: 
• Realização de cursos nas áreas referidas nos estágios anteriores que o 

Médico Interno não tenha tido possibilidade de frequentar durante esses 
estágios; 

• Frequência de seminários clínicos nas áreas de dismotilidades esofágicas e 
neoplasias do esófago, patologia da suprarrenal, sarcomas e melanomas; 

• Realização do curso de Cuidados Cirúrgicos Definitivos no Trauma, 
valorizado em sede de avaliação final, com os objetivos de: 
- Aquisição de conhecimentos avançados de fisiopatologia cirúrgica no 

doente com trauma grave; 
- Aquisição de capacidades de tomada de decisão em situações críticas; 
- Aprendizagem de capacidades técnicas avançadas no tratamento de 

trauma grave; 
- Entendimento alargado das opções de tratamento no trauma grave e seu 

suporte científico; 
- Domínio do controlo de dano no trauma; 

• Realização de Cursos de simulação cirúrgica relativos às intervenções 
cirúrgicas que o Médico Interno está apto a realizar; 

4.4.2 Objetivos de desempenho 

a) Atividade clínica 

• O Médico Interno deve cumprir os objetivos gerais enunciados no ponto 
2.2.1, de modo especial, os relacionados com o programa de desempenho 
do estágio a decorrer e do estágio opcional escolhido; 

• Atividade cirúrgica 

i. Prática e progressão nas intervenções efetuadas nos anos anteriores; 

ii. Recomenda-se a participação em 200 a 220 intervenções no bloco 

operatório, das quais 150 como cirurgião principal; 

iii. A partir do início deste ano são permitidas ajudas cirúrgicas 
formativas, desde que esteja presente o especialista responsável pela 
coordenação da equipa cirúrgica. 

b) Atividade científica e de investigação: a mesma referida na alínea b) do ponto 

4.3.2, acrescida da preparação de trabalhos para publicação. 

4.4.3 Neste ano o Médico Interno deverá realizar o segundo estágio parcelar opcional; 

 

5. Números mínimos da atividade cirúrgica e da atividade científica 
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5.1 Desempenho cirúrgico global nos estágios de Cirurgia Geral 

5.1.1 No conjunto dos estágios em Cirurgia Geral o Médico Interno deverá ter 
participado em, 750 a 850 intervenções cirúrgicas de todas as áreas da Cirurgia 
Geral e realizado, no mínimo, 450 a 500 dessas intervenções como cirurgião 
principal, das quais, pelo menos, 30% em regime de ambulatório, e 100 de 
Cirurgia Minimamente Invasiva, em diversas áreas. 

5.1.2 As intervenções cirúrgicas realizadas pelo Médico Interno ao longo da Formação 
deverão ser registadas na Caderneta individual, assim como os tempos 
operatórios parciais (passos de intervenção) efetuados pelo Médico Interno no 
decurso de intervenções cirúrgicas major realizadas por outro cirurgião, que 
devem ser contabilizados. 

5.2 Trabalhos científicos 

5.2.1 O Médico Interno deverá realizar trabalhos científicos, quer para publicação, quer 

para comunicação oral ou outra, que deverão estar registados na Caderneta 

individual. 

5.2.2 O Médico Interno deverá publicar, pelo menos, um artigo como 1º autor, e ser co-

autor de pelo menos dois outros, em revista nacional ou internacional da 

especialidade. 

5.2.3 Nos trabalhos apresentados sob a forma de comunicação devem distinguir os 

apresentados nos Serviços e os apresentados em congressos ou reuniões nacionais 

ou internacionais, cujo número e valorização deverão constar na grelha de 

avaliação. 

6. Avaliações 

6.1 Avaliação contínua 

6.1.1 Avaliação de desempenho: 

a) A avaliação de desempenho consiste na avaliação de competências técnicas e 
não técnicas do Médico Interno; 

b) Para além dos parâmetros referidos no nº. 3 do artigo 56.º do Regulamento do 
Internato Médico, devem ainda ser considerados os seguintes, com idêntica 
ponderação: 
• Perceção da situação clínica do doente; 

• Comunicação e trabalho em equipa; 

• Capacidade para tomar decisões; 

• Capacidade de liderança; 

6.1.2 Avaliação de conhecimentos: 

a) A avaliação de conhecimentos é feita perante um Júri constituído pelo Diretor 
do Serviço, pelo Orientador de Formação do Médico Interno e por um 
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Assistente Graduado Sénior, ou Assistente Graduado, ou Assistente do 
Serviço; 

b) A avaliação de conhecimentos é obrigatoriamente formalizada no final de 
cada ano da formação e consiste na discussão do relatório anual e/ou da 
Caderneta individual do Médico Interno, prova prática com discussão de 
casos clínicos e prova teórica; 

6.1.3 O resultado referente à avaliação contínua deverá ser registado na Caderneta 

individual do Médico Interno. 

6.2 Avaliação final 

6.2.1 A avaliação final consta de três provas públicas e eliminatórias: teórica, discussão 

curricular e prática; 

6.2.2 A prova teórica será a primeira prova da avaliação final, a realizar no início de 

cada época de avaliação, na forma de teste de escolha múltipla; 

a) Terá carácter nacional sendo realizada simultaneamente em todas as Regiões 
de Saúde do país; 

b) Obedecerá a Regulamento próprio, a ser criado, que deve respeitar, entre 
outros, os seguintes princípios: 

• Definir a estrutura da prova, o tipo e o número de questões do teste, que 
não poderá ser inferior a 100 nem superior a 120; 

• Definir a duração máxima da prova, que não deverá ser inferior a duas 
horas, nem superior a duas horas e meia; 

• Definir a composição do Júri Nacional, que deverá ser único e integrar 
elementos indicados pela Ordem dos Médicos; 

• Definir a Bibliografia recomendada; 
• Definir os termos da classificação, devendo ter aproveitamento os 

candidatos que obtiverem um resultado de, pelo menos, 50% de respostas 
certas. 

6.2.3 A prova de discussão curricular e a prova prática são realizadas perante júris 

nacionais, nomeados de acordo com o estabelecido no Regulamento do Internato 

Médico e realizadas em moldes iguais para todos os Médicos Internos; 

6.2.4 A prova de discussão curricular será a segunda prova da avaliação final e resulta 

da análise da Caderneta individual do Médico Interno e da avaliação da sua 

argumentação durante a mesma; 

a) Caso não exista Caderneta individual o Médico Interno deverá apresentar o 
Curriculum Vitӕ, que deverá estar autenticado pelo Diretor do Serviço. 

b) Na avaliação curricular deve ser utilizada a grelha de avaliação definida pelo 
Colégio da Especialidade de Cirurgia Geral, que estará publicada no portal da 
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Ordem dos Médicos, onde constam os elementos que o júri deverá ter em 
conta e a sua valorização; 

c) A classificação final da prova de discussão curricular, resulta da classificação 

obtida na avaliação da Caderneta individual ou do CV do Médico Interno, 

que têm um peso de 60%, e da média ponderada da classificação obtida 

durante os estágios que integram o programa da Formação Especializada, que 

tem um peso de 40 %. 

6.2.5 A prova prática consiste na análise e interpretação de casos clínicos, previamente 

sorteados, devendo ser cumpridos os seguintes critérios: 

a) Cada candidato deverá analisar, no mínimo, três casos clínicos sendo pelo 
menos um relacionado com situação de Urgência; 

b) Os candidatos dispõem de 15 minutos para análise e discussão de cada caso; 

c) O Júri deverá disponibilizar os relatórios e os resultados dos meios 
complementares de diagnóstico, dos casos em discussão; 

d) Na avaliação e classificação desta prova o Júri deve valorizar os seguintes 

parâmetros: 

i. Integração de conhecimentos expressa na forma da análise e condução do 
raciocínio clínico e na qualidade da discussão dos diagnósticos prováveis; 

ii. A solicitação criteriosa de exames complementares ou especializados, sua 
justificação e interpretação dos mesmos; 

iii. Integração de conhecimentos necessários ao diagnóstico, tratamento, 

prognóstico e seguimento. 
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CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE IDONEIDADE E CAPACIDADE 
FORMATIVA AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL 

 

Artigo 1.º 

OBJETO 

Este documento define os critérios para atribuição e avaliação da Idoneidade Formativa e das 

Capacidades Formativas dos Serviços de Cirurgia Geral, nas perspetivas assistencial e formativa, 

para fins de formação de especialistas em Cirurgia Geral. 

 

Artigo 2.º 

DEFINIÇÃO E AVALIAÇÃO DE IDONEIDADE FORMATIVA 

1. Considera-se idóneo para a realização de estágio de Cirurgia Geral, o Serviço ou Unidade 
que, tendo idoneidade/qualidade para fins assistenciais, possa garantir o cumprimento dos 
objetivos expressos no programa de formação para esse estágio e seja reconhecido como 
tal. 

2. A atribuição e/ou a verificação da idoneidade para a formação médica, bem como o 
processo de a avaliação da qualidade e das capacidades formativas dos Serviços, obedecem 
ao artigo 14.º do Regulamento Geral dos Colégios de Especialidades e de Competências e 
das Secções de Subespecialidades. 

3. As avaliações iniciais, para atribuição de idoneidade formativa, e as reavaliações são feitas 

por iniciativa da Ordem dos Médicos (OM), a pedido do Serviço em causa, ou por solicitação 

do Ministério da Saúde. 

3.1 Quando o pedido de avaliação da idoneidade é da iniciativa do Serviço, deve ser 
requerida, pelo seu Diretor, ao Conselho Nacional do Internato Médico (CNIM), durante 
o mês de janeiro de cada ano; 

3.2 Para efeito do número anterior, ou para reavaliação da idoneidade, os Diretores dos 
Serviços devem preencher um inquérito (Avaliação Anual de Idoneidade), disponível no 
portal da ACSS e da Ordem dos Médicos (Colégio de Cirurgia Geral), acompanhado dos 
resultados do Serviço no ano anterior, devidamente avalizados pelo Conselho de 
Administração; 

3.3 O não cumprimento do referido no número anterior, após um prazo de 60 dias, pode 
determinar a não atribuição de Médicos Internos a esse Serviço; 

3.4 Caso faça parte da Direção do Colégio de Cirurgia Geral um elemento do Serviço que 

requer a idoneidade, não terá direito a voto na reunião em que esta seja decidida. 

 

Artigo 3.º 

REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE IDONEIDADE FORMATIVA 
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1. Os Serviços que pretendam iniciar ou dar continuidade à atividade de formação de 
especialistas, devem preencher um conjunto de requisitos gerais e específicos, referentes à 
estrutura, direção e funcionamento do Serviço, à interação com os outros Serviços da 
instituição, ao processo assistencial/educacional e aos resultados assistenciais e educativos, 
que a seguir se indicam. 

2. Requisitos Gerais: 

2.1 Diretor de Serviço 

a) O Diretor do Serviço deve estar inscrito no Colégio da Especialidade de Cirurgia 

Geral e ter sido nomeado segundo os critérios do artigo 28.º do D.L. 18/2017 de 

10 de fevereiro, ou ser Assistente Graduado Sénior; 

b) O Diretor de Serviço deve desempenhar as suas funções a tempo inteiro no 
Serviço, não devendo exercer cargos executivos no Conselho de Administração da 
Instituição. 

2.2 Unidade de Internamento 

a) Quadro médico ideal: três Assistentes Graduados Sénior/seis Assistentes 

Graduados com grau de Consultor e doze Assistentes Graduados/Assistentes; 

b) Enfermagem: número de Enfermeiros adequado à dimensão e necessidades do 

Serviço; 

c) Apoio de Secretariado; 

d) Gabinetes médicos e Sala de Reuniões; 

e) Processo clínico informatizado; 

f) Atividade no Serviço 

• Registo diário da observação dos doentes; 

• Discussão pré-operatória dos doentes; 

• Reuniões Clínicas semanais que incluam: temas de revisão; casos clínicos; 

“Journal/Video Club”; análise da morbimortalidade com periodicidade 

bimestral ou trimestral; revisão crítica da casuística das Equipas/Unidades 

Funcionais do Serviço; 

• Participação em reuniões multidisciplinares de decisão terapêutica. 

2.3 Bloco Operatório 

a) Disponibilidade semanal no Bloco Operatório adequada às necessidades cirúrgicas 

e à Formação dos Médicos Internos, em número e diferenciação; 

b) Disponibilidade de sala operatória nas 24 horas; 

c) Condições para a prática de Videocirurgia e Cirurgia Ambulatória. 

d) Distribuição equitativa das intervenções cirúrgicas pelos Médicos Internos de 

acordo com a sua diferenciação formativa; 

e) Realização de um número mínimo de intervenções cirúrgicas de todas as áreas da 
Cirurgia Geral, particularmente as exigidas à Formação dos Médicos Internos da 
Formação Especializada. 

2.4 Consulta Externa 
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a) Instalações próprias; 

b) Gabinetes individuais; 

c) Sala de tratamentos; 

d) Sala de Pequena Cirurgia; 

e) Apoio de Enfermagem; 

f) Apoio administrativo; 

g) Número mínimo: 5000 consultas/ano. 

2.5 Serviço de Urgência 

a) O Serviço de Urgência deve ser Polivalente ou Médico-Cirúrgico; 

b) Equipa cirúrgica deve ser constituída de acordo com as normas estabelecidas pela 

OM; 

c) Deve ter Sala de emergência; 

d) Deve ter uma Sala operatória disponível nas 24 horas; 
e) Deve ter condições para realização de Videocirurgia. 

2.6 Serviços/valências disponíveis nas 24 horas, incluindo na Urgência 

a) Anestesiologia; 

b) Medicina Interna; 

c) Patologia Clínica; 

d) Imagiologia (com ecografia e/ou TC); 

e) Imunohemoterapia. 

2.7 Apoio à atividade assistencial e científica (no Serviço ou no Hospital) 

a) Arquivo clínico organizado; 

b) Acesso à Internet; 

c) Meios de apoio audiovisual. 

3. Requisitos Específicos: 

3.1 Serviços/valências que devem estar disponíveis, incluindo na Urgência, além dos 

referidos no número 2.5 

a) Medicina Intensiva; 

b) Ortopedia; 

c) Gastrenterologia. 

3.2 Atividade Cirúrgica 

a) Condições para a prática de Cirurgia Minimamente Invasiva de todas as áreas da 

Cirurgia Geral; 

b) Realização de intervenções cirúrgicas de todas as áreas da Cirurgia Geral, em 

número e diferenciação. 

Artigo 4.º 

CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE IDONEIDADE FORMATIVA 
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1. O não cumprimento de qualquer dos requisitos gerais, referidos no número 2 do artigo 3.º, 

implica a não atribuição de Idoneidade Formativa ao Serviço, ou a perda da mesma. 

2. A Idoneidade Formativa dos Serviços pode ser total ou parcial. 

2.1 Terão idoneidade formativa total os Serviços que, além dos requisitos gerais, cumpram 

os requisitos específicos referidos no número 3 do artigo 3.º; 

2.2 Terão idoneidade formativa parcial: 

a) Os Serviços que não cumpram todos os requisitos específicos; 

b) Os Serviços em que não tendo sido possível cumprir a alínea a) do número 2.1 do 

artigo 3.º, o cargo de Diretor é exercido por um Assistente Graduado com o Grau de 

Consultor; 

c) Os Serviços em que os Médicos Internos tenham necessidade de realizar estágios de 

Cirurgia Geral para complementar a sua formação, em Serviços com Idoneidade 

Formativa Total e/ou nos IPO; 

2.3 A idoneidade formativa parcial é atribuída para 54, 48 ou 42 meses. 

a) Idoneidade Formativa para 54 meses é atribuída aos Serviços em que os Médicos 

Internos tenham necessidade de realizar apenas seis meses de estágios de Cirurgia 

Geral nos termos referidos na alínea c) do número 2.2; 

b) Idoneidade Formativa para 48 meses aos Serviços: 

i. Que integrem um Hospital que não cumpre a alínea c) do número 3.1 do artigo 

3.º; 

ii. Que integrem um hospital com um Serviço de Urgência médico-cirúrgico; 

iii. Que estejam nas condições referidas na alínea b) do número 2.2; 

iv. Em que os Médicos Internos tenham necessidade de realizar 12 meses de 

estágios de Cirurgia Geral nos termos referidos na alínea c) do número 2.2; 

c) Idoneidade Formativa para 42 meses aos Serviços: 

i. Que integrem um Hospital que não cumpre a alínea a) do número 3.1 do artigo 

3.º; 

ii. Os Médicos Internos tenham necessidade de realizar 18 meses de estágios de 

Cirurgia Geral nos termos referidos na alínea b) do número 2.2. 

2.4 Em casos específicos e devidamente fundamentados, poderá a Direção do Colégio 

atribuir idoneidade para 36 meses, bem como a realização de estágios de Cirurgia Geral, 

até ao máximo de 12 meses, a Serviços que cumpram um minímo de requisitos gerais 

para o cumprimento do Programa de Formação, ou estejam ligados a um hospital de 

maior dimensão como instituição afiliada, ou pertençam à mesma Unidade Local de 

Saúde ou Centro Hospitalar. 

2.5 Os Médicos Internos colocados em Serviços com Idoneidade Formativa total poderão 

realizar estágio(s) em Serviços com Idoneidade parcial, para conhecer realidades 

diferentes, até ao máximo de três meses. 
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3. A Idoneidade Formativa de um Serviço pode ser reduzida ou retirada se: 

3.1 Não for proporcionada aos Médicos Internos condições para uma formação adequada, 

constatada em Visita de Verificação de Idoneidade Formativa; 

3.2 Forem detetadas, em Visita de Verificação de Idoneidade Formativa, deficiências e 

desconformidades relativas aos requisitos gerais e específicos bem como à Direção do 

Serviço. 

 

Artigo 5.º 

DEFINIÇÃO, AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DAS CAPACIDADES FORMATIVAS 

1. Entende-se por Capacidade Formativa a capacidade de um Serviço em acolher Médicos 

Internos da Formação Especializada, assegurando o cumprimento total ou parcial do 

Programa de Formação. 

2. São definidas Capacidade Formativa para o 1.º ano e Capacidade Formativa total. 

2.1 Capacidade formativa para o 1.º ano corresponde à capacidade que o Serviço tem 
para receber Médicos Internos do 1.º ano da Formação Especializada em Cirurgia 
Geral, com uma periodicidade definida, obedecendo a critérios definidos pela Direção 
do Colégio, nomeadamente o número de intervenções cirúrgicas realizadas no Serviço; 

2.2 Capacidade formativa total corresponde ao número máximo de Médicos Internos da 
Formação Especializada em Cirurgia Geral, que um Serviço pode acolher em 
simultâneo, não devendo, em princípio, ultrapasar 18 Médicos Internos. 

3. A avaliação das capacidades formativas de cada Serviço, deve ter em conta o número global 

de Médicos Internos nesse Serviço, quer de Cirurgia Geral, quer de outras especialidades 

cirúrgicas, para que a qualidade da sua formação não seja comprometida. 

 

Artigo 6º. 

FORMAÇÃO E ESTÁGIOS DOS MÉDICOS INTERNOS 

1. Os estágios da Formação Especializada em Cirurgia Geral estão discriminados no Programa 
de Formação, e devem incluir atividades na Enfermaria, na Consulta Externa, no Bloco 
Operatório e no Serviço de Urgência, bem como as múltiplas atividades dos Serviços onde 
são realizados. 

1.1 Na Formação dos Médicos Internos, deve haver o cuidado da sua participação em todos 
os aspetos da avaliação e preparação dos doentes, nos cuidados pré-operatórios, nas 
atividades multidisciplinares, na técnica cirúrgica incluindo formação em cirurgia 
minimamente invasiva, nos cuidados pós-operatórios e seguimento dos doentes, em 
todos os tipos de cirurgia de urgência e situações de doentes politraumatizados; 

1.2 Os Serviços devem ainda proporcionar a formação teórica adequada, a realização de 
trabalhos e a investigação clínica, estimular a frequência de cursos, nomeadamente de 
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simulação, e a colaboração ativa dos Médicos Internos nas reuniões, apresentando 
temas variados, análise e discussão da morbimortalidade e trabalhos para apresentação 
pública; 

1.3 Estas regras devem aplicar-se também aos Médicos Internos de outras especialidades 
que realizam estágios nos Serviços de Cirurgia Geral. 

2. O plano de estágios do Médico Interno deve ser elaborado no 1.º ano da Formação 
Especializada e, do mesmo, o Diretor do Serviço dará conhecimento à Direção do Colégio de 
Cirurgia Geral, até 30 de junho de cada ano, depois de validado pelo Diretor do Internato 
Médico do hospital; 

2.1 O primeiro e o último ano da Formação Especializada deverão ser realizados no Serviço 
de colocação do Médico Interno, excetuando-se os IPO; 

a) No caso dos IPO os Médicos Internos deverão realizar os primeiros seis meses do 
1.º ano no Serviço de colocação e os restantes seis meses em Serviços com 
Idoneidade Formativa Parcial; 

b) Os seis meses restantes correspondentes ao ano de Cirurgia Geral a realizar fora do 
IPO, deverão ter lugar em Serviço com Idoneidade Formativa Total, de preferência 
no 4.º ou 5.º ano do Internato. 

2.2 Recomenda-se que todos os Médicos Internos realizem estágios ou parte de estágios ou 
atividades formativas em instituições diferentes daquela em que foram colocados, para 
contactar distintas vivências e realidades hospitalares: 

a) A frequência de estágios deverá ser comprovada por informação do Diretor do 
respetivo Serviço frequentado; 

b) Poderão ainda ser realizados estágios no estrangeiro, respeitando as normas legais, 
devendo o Colégio de Cirurgia Geral ser informado da realização dos mesmos. 

 

Artigo 7º. 

AVALIAÇÃO CONTÍNUA DOS MÉDICOS INTERNOS 

1. Os Médicos Internos estão sujeitos a avaliação contínua, nos moldes referidos no Programa 

de Formação a qual é obrigatoriamente formalizada no final de cada ano de formação, 

devendo o resultado da mesma estar concluído até final do mês seguinte. 

2. As classificações das avaliações anuais deverão constar na caderneta individual do Médico 

Interno, criada para o efeito. 

3. A classificação obtida em cada ano de formação deverá ser enviada, pelo Diretor do Serviço 

respetivo, ao Secretariado dos Colégios da Ordem dos Médicos, depois de validada pelo 

Diretor do Internato Médico do hospital, no prazo de 90 dias após a realização das 

avaliações, acompanhada de uma cópia digitalizada do Relatório anual de cada Médico 

Interno. 

Revisto e atualizado pela Direção do Colégio de Cirurgia Geral/2022 



Saúde Mental em Portugal | o contributo do Colégio da 
Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos 

 
 
1. Introdução 

Vivemos tempos de grande instabilidade e dúvida, mas também de mudanças 
profundas da nossa vida em sociedade. Muitas das instituições de referência da 
nossa organização social e política têm visto a sua relevância e espaço formal 
serem questionados. De igual modo, o conhecimento científico e a legitimidade 
do especialista têm sido sujeitos ao assédio crescente dos novos movimentos de 
ordem social. A Medicina tem estado em primeiro plano, com uma relevância 
inédita na nossa contemporaneidade, mas também tem sido alvo recorrente 
dessas dinâmicas.  

Também a Psiquiatria se encontra numa fase particularmente exigente da sua 
História. Na década de 70 do século passado, afirmou perante a própria 
Medicina o caráter assumido de ramo próprio da ciência médica; mais tarde, o 
imperativo da organização da prestação de cuidados a todos os cidadãos de 
forma equitativa, e à luz da leges artis, permitiu a conquista do seu estatuto de 
especialidade hospitalar, com a criação generalizada de serviços de Psiquiatria 
nos hospitais gerais. 

Nas últimas décadas, mudanças determinantes ocorreram na Psiquiatria europeia 
e mundial, não apenas a nível técnico-científico, mas também no plano social e 
no respeito pelos direitos humanos. Tem prevalecido, de forma inequívoca, uma 
visão da Psiquiatria firmada em princípios de trabalho colaborativo, com o 
contributo de doentes, familiares, profissionais de outras áreas e redes 
comunitárias na proteção da saúde mental e construção do bem-estar comum. 

A Psiquiatria é a Especialidade que conjuga as neurociências e a psicopatologia 
com a comunicação e a relação clínica; queremos concretizar a nossa liderança 
na capacidade de articulação e discussão de ideias com colegas médicos (tais 
como especialidades de maior interface como Pedopsiquiatria, Medicina Geral e 
Familiar, Neurologia ou Medicina Interna) e demais interlocutores da área da 
saúde mental (Psicologia, Enfermagem, Serviço Social, entre outros). 



Dados epidemiológicos anteriores à pandemia Covid-19 mostravam que as 
doenças psiquiátricas apresentavam uma elevada prevalência na Europa, 
representando 22% da carga de incapacidade medida em Anos Vividos com 
Incapacidade, constituindo-se como uma das principais causas de sofrimento e 
de perda de capital mental (potencial cognitivo, intelectual e emocional) de 
cidadãos, famílias e comunidades; a informação epidemiológica disponível 
mostra que a situação se agravou, em consequência dos efeitos da crise 
económica na saúde mental das populações, relembrando-se que Portugal tem 
uma das taxas de prevalência de perturbações psiquiátricas mais elevadas na 
Europa (Caldas-de-Almeida & Xavier, 2013) 

A constatação do impacto da doença psiquiátrica nas sociedades levou a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e a União Europeia (EU) a promover 
diversas iniciativas de ação estratégica para as políticas de saúde mental 
(Estratégias e Planos de Ação de Saúde Mental da OMS a nível Global e Europeu, 
Livro Verde “Melhorar a saúde mental da população. Rumo a uma estratégia de 
saúde mental para a União Europeia”, Pacto Europeu para a Saúde Mental e o 
Bem-estar, Ação Conjunta “Saúde Mental e Bem-estar”). O desenvolvimento de 
cuidados de saúde mental na comunidade para pessoas com doença psiquiátrica 
grave que promovam a inclusão social e a reabilitação psicossocial é um dos 
objetivos sistematicamente apontado como prioritário nas iniciativas referidas. 
Importa salientar que Portugal teve um papel muito ativo no desenvolvimento 
destas iniciativas, assumindo o compromisso da sua implementação.  

No entanto, apesar dos avanços verificados nos últimos anos, o acesso a 
tratamento psiquiátrico e a cuidados de saúde mental no nosso país continua a 
ser um enorme problema e muitos dos que os têm continuam a não beneficiar 
dos modelos de intervenção hoje considerados mais efetivos e, como tal, 
essenciais. 

Consideramos que se mantém plenamente oportunas as palavras dos colegas 
Miguel Xavier, António Leuschner e Fernando Araújo, em crónica publicada no 
jornal Público em 2018. 

https://www.publico.pt/2018/07/30/sociedade/opiniao/saude-mental-antigos-
desafios-novas-responsabilidades-1839056 

“(…) Atualmente, dispomos já de bons planos, relatórios, documentos de avaliação. Que 
falta para os colocar em prática, para além dos aspectos técnicos? 



Desde logo, garantir um apoio político sustentado no tempo, mantendo as opções 
estratégicas do Plano Nacional de Saúde Mental independentemente dos ciclos 
legislativos. A implementação do plano será tanto mais facilitada quanto maior a ligação 
orgânica e funcional entre quem coordena (Direção-Geral da Saúde), quem executa 
(Administrações Regionais de Saúde e respectivos gabinetes de saúde mental) e quem 
presta cuidados (Serviços). 

Em conformidade com esta maior ligação, reforçar a participação de doentes, familiares e 
cuidadores informais na definição das políticas de saúde mental, uma prática já comum 
na Europa Ocidental, mas que só agora está a começar entre nós. 

Para último, fica o maior desafio: dotar a saúde mental de uma importância social 
correspondente ao seu impacto na vida das pessoas. Em Portugal, a saúde mental ainda 
não conseguiu ganhar visibilidade na população, ao contrário do que ocorre em outras 
áreas, como as doenças cardiovasculares ou o cancro. Embora o estigma face à doença 
mental tenha aqui um papel, o maior determinante tem sido a insuficiente comunicação 
com o público: sem informação, não há sensibilização. Hoje em dia, não há quem ignore 
os benefícios do exercício físico ou os riscos do tabagismo, mas que sabem os 
portugueses sobre o estado da saúde mental no seu país, sobre o impacto do 
sofrimento psicológico e alterações do comportamento em adultos e crianças, sobre os 
custos familiares e sociais das perturbações psiquiátricas?” 
 

O Colégio da Especialidade de Psiquiatria está disponível para enfrentar os 
desafios identificados, cumprindo o imperativo ético de pugnar pela saúde 
mental dos Portugueses. 

Sumarizamos seguidamente alguns contributos deste Colégio para as políticas 
em saúde mental em Portugal e reafirmamos a nossa disponibilidade para 
reflexão com as estruturas governativas. 

 

2. Adaptação da resposta em saúde mental à realidade (pós-)pandémica 

A resposta da saúde mental no âmbito do SNS enfrenta os desafios de gerir o 
regresso à normalidade social e antecipar necessidades, e respostas, a médio e 
longo prazo. 

Não existindo receitas únicas e universais que se possam aplicar em todas as 
realidades e contextos, existe, contudo, um determinado número de medidas que 



constitui a pedra angular das respostas às necessidades sempre mutáveis e 
evolutivas das populações, incluindo quando expostas a situações como a da 
recente pandemia. 

Tais medidas foram elencadas de forma clara num documento lançado em 2020 
pelas Nações Unidas - Covid-19 and the Need for Action on Mental Health – do 
qual o seu secretário-geral destacou, entre outros, dois requisitos fundamentais: 
o apoio ao desenvolvimento dos serviços de saúde mental e a ênfase da 
prestação de cuidados na comunidade. 

O modelo de intervenção a seguir pelos serviços públicos de saúde mental deve 
assentar no funcionamento articulado entre as Administrações Regionais de 
Saúde (ARS), os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) e os Serviços Locais 
de Saúde Mental (SLSM), em rede com as várias estruturas da 
comunidade. É expectável que as condições sociais e económicas contribuam 
decisivamente para um aumento da prevalência dos problemas de saúde mental. 
Ultrapassadas as respostas de fase mais aguda, importa trabalhar e a organizar 
os serviços para a nova etapa, tal como é preconizado no documento das 
Nações Unidas, nomeadamente quanto ao reforço da vertente comunitária da 
prestação dos cuidados. E aqui importa não esquecer os serviços de Psiquiatria 
da Infância e da Adolescência, particularmente carenciados em todo o território 
nacional. 

A falta crónica de recursos humanos, principal “instrumento” da atividade clínica 
de quem trabalha nesta área da saúde, o reduzido número e a inexistência de 
uma implementação generalizada de equipas comunitárias de saúde mental no 
país e a reduzida literacia em saúde mental são os principais fatores a 
equacionar para o desenvolvimento da resposta necessária. 

O caminho apontado em decisões governamentais em plena pandemia – p. ex. a 
Lei 3/2020, de 31 de março, “Grandes Opções do Plano para 2020”, onde a 
saúde mental é referida quatro vezes - parece o certo e o necessário, agora 
ainda mais que anteriormente. Tornar estas determinações uma realidade, 
aumentar os recursos humanos nesta área – mas também desenvolver 
estratégias concertadas de resposta nos diferentes níveis de cuidados, o 
aumento absoluto do número de nada servirá se tal não for feito – e investir de 
forma determinada na literacia em saúde mental são, do nosso ponto de vista, 
grandes linhas de desenvolvimento nas quais apostar.  



Repensar o modelo de financiamento da saúde mental e fazer um investimento 
real na investigação aplicada nesta área constituem outros dois aspetos que 
deverão ser investidos. 

Mais que continuar-se apenas a estudar transversalmente se as pessoas 
reportam mais ou menos problemas de saúde mental, e a cultivar uma ideia de 
fragilidade global na organização das respostas às necessidades, temos de 
cerrar fileiras e avançar para soluções. Não podemos esquecer nunca que os 
mais vulneráveis – os mais pobres, os desempregados, os velhos doentes, as 
crianças em risco, os doentes psiquiátricos graves – vão precisar de uma 
intervenção clínica integrada e transversal, só possível através do trabalho de 
equipas multiprofissionais bem treinadas. 

 

3. Articulação na prestação de cuidados de saúde mental 

As mudanças organizativas dos serviços de psiquiatria e saúde mental ao longo 
dos últimos 20 anos determinaram duas grandes alterações: (1) a maioria dos 
serviços estão agora integrados em hospitais gerais e (2) atualmente os serviços 
locais respondem por grande parte do movimento assistencial. 

Esta realidade implica reformulações e, como é assinalado na frase inicialmente 
citada, uma estreita e coesa interligação entre as coordenações nacional, 
regional e local da saúde mental, para além de um forte, claro e assumido 
compromisso da tutela. Um Plano Nacional de Saúde Mental de qualidade é 
imprescindível, mas mais importante é a sua efetivação tendo em conta as 
realidades de cada uma das diferentes regiões do país e a absoluta necessidade 
de definição de um conjunto de serviços mínimos a disponibilizar 
obrigatoriamente pelos vários serviços locais. 

Um outro aspeto relevante é a articulação entre, por um lado, as diferentes 
classes profissionais que trabalham em saúde mental e, por outro, os serviços de 
saúde mental e os cuidados de saúde primários (CSP). A integração de cuidados 
tem de ser o objetivo último e o modelo a utilizar tem de assentar nas 
necessidades das populações e nos papéis e responsabilidades dos diferentes 
intervenientes. 



Um apontamento particular em relação ao Despacho n.º 11347/2017, de 27 de 
dezembro, que estabelece as disposições sobre o modelo de organização e de 
funcionamento da psicologia clínica e da saúde no Serviço Nacional de Saúde 
(SNS). Refere o dito diploma que deve ser promovido “o alargamento das 
consultas e de outras intervenções na área da psicologia nos CSP, que devem 
abordar, de forma prioritária, as situações de depressão, as perturbações de 
ansiedade e a diabetes, identificadas e referenciadas pelas equipas de saúde 
familiar, locais de saúde mental e de intervenção comunitária, sem prejuízo de 
outras áreas de intervenção definidas de acordo com o perfil epidemiológico 
local e as consequentes necessidades do SNS”. Para melhor servir os doentes e 
para a desejável rentabilização e gestão efetiva dos recursos humanos, esta 
fonte de referenciação multideterminada obriga à criação de fluxogramas que 
agilizem a resposta clínica e a comunicação entre técnicos, para além de 
permitirem a circulação da pessoa doente nos diferentes níveis de cuidados. 

Do nosso ponto de vista, e independentemente do modelo organizativo 
escolhido, a diferenciação das áreas de intervenção da psicologia clínica e da 
saúde deverá fazer-se no sentido de dar resposta aos três grandes eixos da 
estrutura orgânica atual da saúde — os cuidados primários, os cuidados 
hospitalares e os cuidados continuados — com as especificidades próprias de 
cada um deles. Será também importante definir critérios organizativos e clínicos 
próprios para as atividades de forense e da patologia aditiva, bem como a 
integração da psicologia social na área da saúde pública. 

Do lado da enfermagem, estão formalizadas as especialidades de enfermagem 
de saúde mental e psiquiátrica e de enfermagem comunitária, estando também 
legislada a criação do grupo de trabalho para o desenvolvimento e 
acompanhamento de boas práticas do enfermeiro especialista em enfermagem 
de saúde familiar (Portaria n.º 281/2016, de 26 de outubro). Assim sendo, a 
rentabilização da especialização que já existe parece imprescindível, não fazendo 
qualquer sentido a rotatividade aleatória dos enfermeiros pelos diferentes 
serviços sem que, tantas vezes, essa especialização seja tida em conta. Tão 
importante como a multidisciplinaridade é a inter e a intradisciplinaridade. 

Por último, não esquecemos a importância e imprescindibilidade da ação de 
outras áreas profissionais na orgânica de um serviço de psiquiatria e saúde 
mental, como é o caso do serviço social, e ainda da terapia ocupacional, a 
necessidade de articulação estreita com outas valências — por exemplo a 
farmácia e a nutrição —, com a área da administração hospitalar e com as 
associações de doentes e familiares. 



A articulação harmoniosa destas várias profissões, centradas nas necessidades 
dos doentes e não em conflitos interdisciplinares estéreis, é absolutamente 
essencial. Uma saúde mental a duas (ou várias) velocidades é uma saúde mental 
injusta do ponto de vista social, não democrática e de menor qualidade.  

A Psiquiatria Portuguesa assume a sua responsabilidade de liderar uma 
prestação articulada de cuidados em saúde mental, sabedora de que ao 
psiquiatra não chega saber diagnosticar, tratar e reabilitar as pessoas com 
perturbações psiquiátricas; tem ainda de ter conhecimentos e atuar, sempre que 
possível, como agente promotor da saúde, em particular da saúde mental, e 
como força motriz de equipas multidisciplinares. 

 

4. Valorização da intervenção precoce na doença mental 

As perturbações psicóticas representam o paradigma clássico das patologias 
psiquiátricas. A organização de uma intervenção precoce, capaz de identificar 
fatores de mau prognóstico, contornar obstáculos à acessibilidade aos serviços 
de saúde e construir um plano terapêutico com os doentes e as suas famílias é 
determinante no impacto que as patologias mentais, nomeadamente psicóticas, 
podem representar na funcionalidade dos doentes e na sociedade em geral. 
Importa lembrar, a esse propósito, que a esquizofrenia, isoladamente, 
representou em 2015 um custo total de 436,3 milhões de euros, 
correspondendo a 0,24% do PIB (Gouveia et al. 2017). 

A intervenção nas fases iniciais de doença mental, em particular nas psicoses, 
terá como potenciais benefícios uma recuperação mais célere e evidente, com 
conservação de aptidões e funcionamento, suportes sociais e familiares, melhoria 
do prognóstico global, bem como das taxas de internamento e até redução da 
morbimortalidade. A implementação de programas nos Serviços Locais de Saúde 
Mental e Equipas Comunitárias de Saúde Mental que se dediquem à intervenção 
precoce é um investimento que compensa, com evidência internacional 
demonstrando clara redução de custos diretos e indiretos. 

As terapêuticas psicofarmacológicas não permitem uma “cura” para um episódio 
psicótico, seja qual for o diagnóstico a que corresponda, mas percorreram o 
mesmo caminho de outras terapêuticas médicas e cirúrgicas: libertar o doente de 
sintomas secundários incapacitantes e melhorar dramaticamente a autonomia e 
funcionalidade. Assim, foi possível acolher os serviços de Psiquiatria nos 



hospitais gerais e acabar com um modelo de institucionalização que votava os 
doentes à exclusão social, familiar e laboral. 

No entanto, estes avanços terapêuticos exigem o apuramento das intervenções 
psicológicas e sociais que permitam que sejam concretizados na vida de cada 
doente. O primeiro episódio psicótico é o exemplo de um momento crítico de 
definição diagnóstica e terapêutica, no qual uma abordagem adequada tem um 
impacto significativo no prognóstico e nos níveis de satisfação dos doentes, para 
além de uma importante oportunidade de investigação clínica e básica.  

Procura-se a recuperação de um projeto de vida, mais do que apenas a tentativa 
de ocupação laboral ou de reabilitação de capacidades afetadas. Essa tarefa 
necessita de equipas dedicadas e multiprofissionais, tecnicamente capazes de a 
desempenhar dentro e fora do hospital e disponíveis para orientar a sua 
atividade em função dos resultados obtidos e das melhores práticas atuais. 

As doenças mentais comuns, como as perturbações ansiosas e depressivas, 
deverão também ser abordadas precocemente, tendo um impacto 
socioeconómico crescente. Pela sua elevada prevalência, a 1ª linha de 
intervenção consagrará os cuidados de saúde primários, em colaboração estreita 
com equipas comunitárias de saúde mental. 
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Secção da Subespecialidade de EEG e Neurofisiologia Clínica da Ordem dos Médicos

Problemas que afetam a qualidade dos cuidados de saúde prestados e as condições de 

trabalho dos Médicos na área do EEG/Neurofisiologia Clínica

A Neurofisiologia Clínica é uma subespecialidade médica em Portugal, que se dedica 

à investigação e ao diagnóstico das doenças do sistema nervoso central e periférico, pelo 

registo de atividades bioelétricas espontâneas ou evocadas. A atividade desenvolvida por 

um Neurofisiologista é essencial na prática clínica de várias especialidades médicas 

incluindo na neurologia, neurocirurgia, neuropediatria, psiquiatria, medicina física e 

reabilitação, reumatologia e ortopedia. Esta subespecialidade congrega profissionais de 

diferentes especialidades médicas (maioritariamente da neurologia, medicina física e 

reabilitação, neuropediatria e psiquiatria) e implica formação especifica e pós-graduada na 

área. São necessários pelo menos 2 anos de formação (ciclo de estudos especiais), a tempo 

inteiro, para que um médico especialista possa adquirir os conhecimentos e as 

competências especificas em EEG/Neurofisiologia Clínica. 

A atual Direção da Subespecialidade de EEG/Neurofisiologia da Ordem dos Médicos 

considera que os seguintes fatores condicionam a qualidade dos cuidados de saúde 

prestados e as condições de trabalho dos médicos que se dedicam a esta área:

1. A dificuldade e morosidade na abertura de ciclos de estudos especiais em 

EEG/Neurofisiologia Clínica, essenciais para uma formação médica de qualidade 

nesta área. 

2. A enorme dificuldade dos médicos aceites nestes ciclos de estudos (realizados em 

escassos centros com capacidade formativa em Portugal) de terem dispensa gratuita 

de serviço do seu hospital de origem para os frequentarem. Este facto, impossibilita 

a realização de um ciclo de estudos por médicos especialistas não colocados em 

grandes centros urbanos e explica a escassez de cuidados de saúde de qualidade 

nesta área e de forma homogénea no Pais. 

3. A elevada média de idades dos atuais Neurofisiologistas em Portugal, pondo em 

risco a manutenção de cuidados de saúde de qualidade nesta área a breve prazo, a 

não ser que abram novos ciclos de estudos e existam incentivos para a sua realização 



por parte de jovens especialistas colocados em hospitais fora de grandes centros ou 

trabalhando no sector privado.

4. O elevado tempo de espera e dificuldade de acesso a alguns exames na área do 

EEG/Neurofisiologia existente no SNS, devido à escassez de profissionais com 

formação especifica na área e equipamentos adequados.  

5. A dificuldade de aquisição de novos equipamentos pelos Laboratórios de 

EEG/Neurofisiologia do SNS.

6. A frequente inexistência de espaços com a dimensão e as características físicas 

necessárias ao registo com qualidade dos exames de EEG/Neurofisiologia Clínica.

7. A dificuldade de contratação de jovens especialistas em EEG/Neurofisiologia pelos 

Laboratórios de EEG/Neurofisiologia Clínica existentes no SNS.

8. O facto da maioria dos Especialistas em EEG/Neurofisiologia Clínica terem muito do 

seu tempo alocado a múltiplas outras atividades nos seus Serviços, que não a sua 

área de subespecialização. Era essencial que um Neurofisiologista clínico pudesse ser 

contratado como tal ou no mínimo através de uma vaga com perfil. 

9. A existência de médicos sem ciclo de estudos especiais em EEG/Neurofisiologia 

Clínica (ou sua equiparação) a exercer atividade nesta área. 

10. A existência de outros profissionais de saúde, não médicos, a realizar procedimentos 

neurofisiológicos sem a tutela de um médico. 
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Exmº Senhor 
 
Bastonário da Ordem dos Médicos 
 

Em resposta ao convite que foi formulado aos Colégios na Reunião Geral do dia 26/10, o 
Colégio de Gastroenterologia vem dar conhecimento de uma situação da sua Especialidade 
que deverá ser urgentemente reavaliada, que se refere à litigância crescente em relação 
à atividade dos especialistas na realização dos procedimentos endoscópicos. Torna-
se importante que haja uma reformulação no modo como os eventos adversos (vulgo 
“complicações”) são abordados sob o ponto de vista médico legal. 
Deste modo, sugerimos que haja uma reapreciação desta temática, que origina graves 
consequências em termos assistenciais, formativos e para os doentes. 
 

Aceite os melhores cumprimentos 

 

 

Pela Direção do Colégio de Gastrenterologia 

 

 
 

Miguel Mascarenhas Saraiva 

 

 

15 de Novembro de 2022 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A SAÚDE DA VISÃO 
 

Versão resumida do documento de trabalho apresentado pela comissão nomeada pelos 
despachos 1696/2018 e 2286/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A SAÚDE DA VISÃO 

 
1. Introdução 

A atual rede nacional de cuidados de saúde da visão, assenta nos serviços de Oftalmologia 
da estrutura hospitalar do SNS. A Rede Nacional Especialidade Hospitalar de Referenciação 
em Oftalmologia (RNEHR-O), recentemente aprovada por despacho da secretaria de estado 
da saúde, para além de muito atual, preconiza uma estrutura bem organizada dos vários 
níveis de competência, capaz de responder às exigências técnicas impostas pela constante 
evolução da tecnologia e da ciência em termos de cuidados de saúde da visão.  

Em todo o caso, a análise do desempenho dos serviços de oftalmologia nos últimos anos, 
baseada nos dados disponibilizados pela ACSS, mostra que apesar do crescimento positivo 
do número de consultas e cirurgias, a rede apresenta importantes insuficiências e 
constrangimentos. O número crescente de pendências em termos de consultas, e o não 
cumprimento dos Tempos Máximos de Resposta Garantida (TMRG), são dois exemplos da 
necessidade de intervenção estratégica ao nível dos cuidados de saúde visual em Portugal. 

Por essa razão, … impõe-se o desenvolvimento de uma metodologia estruturada que permita 
implementar um plano a nível nacional, com equidade e que atinja ganhos efetivos em saúde (da 
visão); para esse efeito foi nomeada uma comissão para elaboração de uma Estratégia 
Nacional para a Saúde da Visão - despacho 1696/2018, de 19 fevereiro. 

 

Do trabalho da comissão nomeada, resultou o documento já apresentado, e do qual se 
destaca: 

 

2. Princípios orientadores da estratégica 

A estratégia foi desenhada tendo como inspiração cinco documentos: (i) Constituição de 
República, (ii) Lei de Bases da Saúde, (iii) Prioridades estabelecidas no programa do XXI 
Governo Constitucional (expansão e melhoria dos cuidados de saúde primários na área da 
saúde visual), (iv) Plano Nacional de Saúde- Revisão e Extensão a 2020, nomeadamente no 
que diz respeito aos seus eixos estratégicos, (v) Rede Nacional de Especialidade Hospitalar 
de Referenciação em Oftalmologia (RNEHR-O). 

 

3. Metodologia da proposta para a Estratégia Nacional para a Saúde da Visão 

A metodologia proposta no âmbito desta comissão consiste no caminho a percorrer para 
elaborar e implementar uma Estratégia Nacional para a Saúde da Visão. Pressupõe 
procedimentos organizados, que partem da realidade atual (diagnóstico), e que observando 
alguns princípios vertidos nos documentos inspiradores, que incluem as opções ideológicas 
do Governo, identifica prioridades, define objetivos e propõe um modelo conceptual 
baseado em grandes linhas programáticas, capazes de resolver insuficiências crónicas e 
introduzir eficiência e qualidade, com a implementação de cuidados de saúde que assentem 
em práticas baseados na evidência. 



Os objetivos passam essencialmente por garantir a universalidade dos cuidados de saúde 
visual à população portuguesa, melhorando a acessibilidade e garantindo a equidade; por 
uma governação de saúde que garanta ganhos e qualidade em saúde; pela promoção da 
cidadania e da literacia; o último objetivo passa por garantir uma monitorização contínua de 
todo o processo. 

 

3.1. Insuficiências e constrangimentos da atual rede de cuidados da saúde visual 

A atual estrutura de cuidados de saúde visual apresenta vários constrangimentos, 
identificados pelos indicadores já referidos. 

3.2. Prioridades atuais na área da saúde visual (quadro 1) 

Os erros refrativos e o distúrbio da acomodação (presbiopia) pela sua frequência 
representam um importante problema de saúde pública; a catarata, pela sua elevada 
prevalência e impacto social tem sido alvo de intervenção com implementação de 
programas de cirurgia em horário adicional. 

As causas de cegueira irreversível podem dividir-se em dois grandes grupos; a ambliopia e 
a retinopatia diabética, que observam os critérios definidos pela OMS para rastreio de base 
populacional; o glaucoma e a DMI, que sendo causas importantes de cegueira irreversível e 
de elevada prevalência nas sociedades desenvolvidas, por dificuldades metodológicas não 
preenchem os critérios para rastreio de base populacional; ainda assim entendemos que 
devem ser objeto de intervenção. 

Finalmente, existem dois grupos de doentes que merecem ser identificados como 
prioritários numa estratégia nacional de saúde visual. O primeiro grupo engloba os doentes 
com distúrbios visuais neurológicos, que incluem sobretudo os doentes com paralisia 
cerebral, portadores de défice visual em mais de 50% dos casos; o segundo grupo, diz 
respeito às crianças prematuras com alto risco desenvolver retinopatia da prematuridade, 
com consequências drásticas e risco de cegueira irreversível. 

 

 

3.3. Grandes linhas programáticas: a importância da criação de uma plataforma de 
cuidados primários para a saúde visual 



A definição de grandes linhas programáticas é um aspeto estruturante no desenho de uma 
estratégia nacional para qualquer área da saúde. 

Presentemente, ao nível dos cuidados de saúde primários, a oferta é residual, limitada à 
recente implementação do rastreio de saúde visual infantil e ao rastreio de retinopatia 
diabética. 

Os rastreios e o diagnóstico precoce são o pilar estruturante de um sistema de saúde de 
uma sociedade justa e equitativa; garantem a identificação e o tratamento da doença em 
tempo útil, aumentando a eficiência, os ganhos em saúde e os ganhos sociais; garantem o 
direito fundamental à saúde de todos os cidadãos independentemente da sua condição 
económica e da sua localização geográfica. Nesse sentido, os programas de rastreio são, na 
nossa opinião, a par com os programas de vacinação, o grande desígnio do SNS. 

Por outro lado, a acessibilidade dos cidadãos a cuidados de saúde com menos exigência 
técnica, suscetíveis de serem realizados fora da RNEHR, aumenta a importância de uma 
estrutura de cuidados primários robusta, capaz de aliviar a estrutura hospitalar para 
cuidados mais diferenciados. 

 

4. Propostas de organização estratégica  

Tendo em conta as prioridades identificadas, a metodologia proposta, e os propósitos 
explícitos do XXI Governo Constitucional no seu programa para a saúde, a organização 
estratégica dos cuidados de saúde visual deve passar por um forte investimento e por um 
alargamento estruturado da oferta, ao nível dos cuidados de saúde primários. 

O alargamento e a estruturação da base de oferta de cuidados de saúde visual ao nível dos 
cuidados de saúde primários terão de ser um alicerce de toda a rede oftalmológica nacional. 
Devem ser implementados no tempo, de forma faseada, tendo em conta os recursos 
humanos disponíveis não apenas no presente, mas também aqueles que 
previsivelmente estarão disponíveis a curto e médio prazo. Os recursos tecnológicos, 
dependentes do investimento económico que se exige a um plano nacional desta 
importância, serão sempre dependentes de decisão política, devendo obedecer a um 
cronograma que resulta de um plano estratégico de prioridades definidas. 

 

4.1.  Plataforma de cuidados primários de saúde visual 
 

4.1.1. Mais prioritários: 

Uma plataforma de cuidados primários de saúde visual deve partir de Pontos de Rastreio 
Oftalmológico (PROs). O rastreio da ambliopia (ou de fatores ambliogénicos) nas crianças 
de 2 anos, e o rastreio de retinopatia diabética em doentes portadores de diabetes tipo 2, 
devem ser a principal prioridade ao nível dos cuidados de saúde primária. 

O rastreio da ambliopia é neste momento uma realidade que resulta do despacho 
1696/2018; importa em todo o caso garantir um modelo de governação que garanta a sua 
implementação de forma sólida e uniformizada, de forma a garantir até 2020 a sua 
implementação em 80 a 100% de todos os ACeS. 



O rastreio de retinopatia diabética, já implementado nas 5 ARS, representa uma enorme 
mais valia ao nível da saúde publica em Portugal. Apesar da sua qualidade, o atual programa 
merece em nosso entender, ser objecto de uma importante reformulação, com a criação de 
um plano integrado de diagnóstico sistemático e tratamento da retinopatia 
diabética(PIDTS-RD).  Tal reformulação, pela sua estruturação e metodologia introduz um 
novo conceito de governação clínica e da gestão integrada da diabetes enquanto doença 
crónica, integrando-se nas diretrizes da DGS, no âmbito da Gestão Integrada da Doença 
(GID). Nesse sentido, introduzem-se inovações na metodologia de leitura e de referenciação, 
de forma a obter uma maior uniformização, funcionalidade e eficiência, com respeito pelos 
princípios gerais de acessibilidade e de proximidade. A reformulação proposta incorpora na 
sua totalidade, o desenho e as estruturas existentes, mas introduz novos procedimentos 
clínicos baseados na evidência clínica, com um modelo de referenciação segmentada, e a 
criação de Centros de Diagnóstico e Tratamento Integrado (CDTI), de forma a utilizar de 
forma eficiente os mais recentes modelos terapêuticos preconizados para complicações 
como o hemovítreo e o edema macular. Tal reformulação deverá estar concluída até ao 
final de 2020. 

 

4.1.2. Para implementar de forma faseada 

A plataforma de cuidados primários de saúde visual, deve ainda incluir Pontos de Avaliação 
Básica em Oftalmologia (PABOs) (primeiras consultas), de forma a aumentar a 
acessibilidade dos cidadãos aos cuidados mais básicos de saúde visual; estes PABOs 
funcionariam ao nível dos ACeS, de forma a libertar a estrutura da RNEHR-O para de forma 
articulada, poder realizar cuidados mais diferenciados. Propõe-se que esta estrutura se 
inicie em forma de piloto até 2020, e progressivamente se expanda tendo em conta os 
indicadores obtidos, até ao ano de 2025. 

Para finalizar a proposta relativamente aos cuidados primários de saúde visual, seria 
interessante e inovador complementar esta estrutura com a implementação de Pontos de 
Intervenção Única aos 60 anos (PIU60GM) para identificar doentes com fatores de risco 
para glaucoma e DMI. Propõe-se que estes pontos de intervenção, sejam também 
implementados em forma de piloto, acompanhando a implementação dos PABOs e 
seguindo o mesmo cronograma, uma vez que utilizarão os mesmos recursos humanos e 
tecnológicos. 

 

4.2.  Plataforma hospitalar de saúde visual (RNEHR-O) 

A presente Estratégia tem entre os seus elementos inspiradores a organização definida pela 
RNEHR-O, que tem por base, como seria de esperar, o carácter eminentemente hospitalar 
da especialidade. 

Em todo o caso, pretende-se com uma nova Estratégia Nacional para a Saúde da Visão, 
implementar uma plataforma de cuidados de saúde primários robusta, que assuma 
protagonismo na rede de cuidados oftalmológicos, sem contudo, interferir estruturalmente 
na excelente organização definida pela RNEHR-O. Pelo contrário, aproveitando a sua 
estrutura vertical, hierarquizante, e introduzindo uma base forte de cuidados de saúde 
primários, pretende-se tornar toda a rede mais eficiente, de maior acessibilidade e 



equidade, a patologias que exijam cuidados mais diferenciados, e que muitas vezes ficam 
reféns de um acesso lento e uma referenciação desarticulada. 

O que se pretende neste plano estratégico, é aproveitar a excelência desta definição 
estrutural para introduzir as novas propostas que o plano contém, sem tirar identidade à 
rede de referenciação.  

 

4.2.1. Mais prioritários  
 

(i) A articulação dos grupos II e III com o Plano Integrado de Diagnóstico 
Sistemático e Tratamento da Retinopatia Diabética (PIDST-RD), é uma 
prioridade desta estratégia devendo estar implementada até 2020. 
 

(ii) A transplantação de tecidos oculares realizada nos grupos II e III poderá obter 
importantes ganhos com a criação de salas de processamento de tecidos; para 
além do aumento da acessibilidade e da gestão de tecidos, traria ainda um 
aumento da rentabilidade das salas operatórias. Uma vez que este processo já 
se encontra em curso, propõe-se a sua conclusão até ao final de 2019. 
 

(iii) O Descolamento de retina e as endoftalmites exigem tratamento cirúrgico 
urgente e diferenciado, sob o risco de perda irreversível de função visual. Por 
essa razão, propõe-se: manutenção/implementação de programas de 
cirurgia urgente de descolamento de retina e tratamento de endoftalmites 
em regime de trabalho adicional, nos serviços habilitados para este tipo de 
cirurgia (Grupo III). 
 

4.2.2. Mais simples  

Glaucoma congénito e Catarata congénita: tendo em conta a epidemiologia destas 
patologias e as particularidades terapêuticas necessárias para a obtenção de bons 
resultados, propõe-se: a criação de uma circular normativa pela DGS e pela ACSS a todos 
os serviços de Oftalmologia a estimular a referenciação destes doentes para serviços 
do Grupo III. 

Articulação dos cuidados de saúde visual nos centros de paralisia cerebral com a RNEHR-O 
2018-2019 

  

4.2.3. Criação muito prioritária de Centros de referência para a retinopatia da 
prematuridade: Centros de Leitura e Tratamento de Retinopatia da 
Prematuridade  

A Retinopatia da Prematuridade quando diagnosticada em tempo útil tem tratamento eficaz, 
preservando a visão em crianças muito pequenas, permitindo obter importantes ganhos em 
saúde ajustada aos anos de vida (QALY); no entanto, é preciso enfatizar que o intervalo de 
tempo entre o estadio evolutivo que justifica intervenção terapêutica com LASER ou Anti-VEGF 
e o momento próprio de intervir é muito curto; o diagnóstico de um estadio limiar obriga a 
intervenção no período de 72 horas, sob o risco da intervenção perder eficácia. 



Compreende-se por isso a necessidade de uma avaliação sistemática destas crianças 
durante o período de risco, obrigando frequentemente a observações semanais e até 
bissemanais. 

Pela importância social e económica desta insuficiência há muito detetada, consideramos 
prioritário criar uma Rede Nacional de Leitura e Referenciação de Retinopatia da 
Prematuridade (RNLT-ROP). Tal rede assentaria em 3 centros de leitura e tratamento (Lisboa, 
Coimbra e Porto). 

Propõe-se: criação de uma rede nacional de leitura e tratamento de retinopatia da 
prematuridade (2019/2020). 

 

5. Urgências de oftalmologia 

Propõe-se a reformulação da urgência metropolitana de Lisboa, replicando parcialmente o 
modelo do Porto. 

Tendo em conta a distância geográfica até ao centro urbano mais próximo (Lisboa) propõe-
se a criação de um polo de urgência oftalmológica no Algarve que funcione de forma 
continua.  

Esta reformulação é uma prioridade que deve ser implementada até ao final de 2019 

 

6. Uniformização de registo e desenvolvimento de uma rede de acesso a 
informação clínica. 

A criação de uma estrutura de registo uniforme, funcional, intuitiva e de grande 
interoperabilidade, é talvez a prioridade das prioridades na implementação da estratégia 
nacional de saúde visual. 

A sua reestruturação deve iniciar-se imediatamente de forma a integrar os referenciais 
estratégicos e operacionais da rede nacional de cuidados de saúde visual. 

 

7. Modelo de governação 

Para assegurar os elevados padrões de efetividade e de eficiência dos Programas e medidas 
definidas por esta Estratégia e os respetivos ganhos em saúde importa definir o seu modelo 
de governação. 

Os Programas de Saúde da Visão devem garantir a acessibilidade e equidade de acesso a 
cuidados de saúde relacionados com a visão, assim como a maximização dos respetivos 
ganhos em saúde. 

A Direção-Geral da Saúde (DGS) coordena, a nível nacional, os programas e medidas 
definidas nesta Estratégia, com o apoio de outras entidades. 

As Administrações Regionais de Saúde (ARS) asseguram a implementação regional e os 
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) e as Unidades Locais de Saúde (ULS) asseguram 
a implementação local. 



A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde assegura as necessidades informáticas que 
advenham dos programas e medidas de intervenção, nomeadamente as particularidades 
dos rastreios de base populacional. 

A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) é responsável pelo financiamento e 
pela disponibilização de recursos humanos, nos ACeS/ULS e nos hospitais, necessários à 
implementação dos programas e medidas de intervenção. 

É particularmente importante garantir um modelo de monitorização continua da eficiência 
e da qualidade das medidas implementadas. 

É igualmente uma prioridade a implementação de programas estruturados de educação 
visual – literacia em saúde visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Modelo de organização estratégica  
 

 

 

 

 

 

 

 



I. Sinopse das propostas para a Estratégia Nacional para a Saúde da 
Visão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumo das propostas a implementar por ordem cronológica: 

 

1. Implementação imediata 
 

1.1. Uniformização de registo e desenvolvimento de uma rede de acesso a informação 
clínica 

1.2. Já em curso: Rastreio de saúde visual infantil 
1.3. Já em curso, mas a reformular: Plano Integrados de Diagnostico Sistemático e 

Tratamento de Retinopatia Diabética (PIDST-RD) 
1.4. manutenção/implementação de programas de cirurgia urgente de descolamento de 

retina e tratamento de endoftalmites 
1.5. criação de circular normativa pela DGS e pela ACSS a todos os serviços de 

Oftalmologia a estimular a referenciação dos doentes com glaucoma e catarta 
congénita para os serviços do Grupo III 

1.6. definição do modelo de governação 

 

2. Até 2019 
 

2.1. Criação de salas de processamento de tecidos para transplantação 
2.2. Remodelação da organização dos cuidados de urgência em oftalmologia 
2.3. Articulação dos cuidados de saúde visual nos centros de paralisia cerebral com a 

RNEHR-O 

 

3. 2019 -2020 
 

3.1. Criação de uma rede nacional de leitura e tratamento de retinopatia da 
prematuridade – “Rastreio de Retinopatia da Prematuridade”  

 

4. De forma faseada com pilotos até 2020 (e extensão a 2025) 
 

4.1. Alargamento da estrutura dos cuidados primários de saúde visual. Criação de PABOs 
e PIU60GM 

4.2. Outras articulações com a RNEHR-O 



Lisboa, 15 novembro 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exmo Sr. Dr .Miguel Guimarães 
Bastonário da Ordem dos Médicos 
 
 
 
 
 
Em resposta à solicitação de V. Exa. na passada reunião com os Colégios, vimos por 
este meio, em nome do Colégio de Neurorradiologia, expressar alguns pontos que 
consideramos fundamentais para a nossa especialidade, para que gentilmente os 
possa transmitir ao Exmo. Ministro da Saúde. 
 
 
 

1. A especialidade de Neurorradiologia, cujo programa de formação é de 5 anos, 
foi criada nos anos 90, e permitiu a criação de especialistas altamente 
qualificados e diferenciados na neuroimagem, num formato que inclui 
valências clínicas como Neurologia, Neurocirurgia e Neuropediatria, e que 
torna estes profissionais aptos a integrar de uma forma mais activa as equipas 
na área das Neurociências.  
Portugal é presentemente o único país europeu a dispor desta especialidade, 
sendo que nos restantes países, os neurorradiologistas são subespecialistas 
da Radiologia. Esta peculiaridade nacional faz com que os nossos 
especialistas em Neurorradiologia não sejam reconhecidos como 
especialistas nos países europeus, o que nos parece injusto, até porque 
perfazem um número de anos de formação especializada idêntico ao das 
outras especialidades.  
Desde o início do nosso mandato, apelámos à UEMS no sentido da resolução 
deste problema. Fora do país, os Neurorradiologistas encontram-se impedidos 
de realizar contratos adequados ao seu nível de diferenciação, e por tal, de 
auferir honorários ao nível de um especialista, embora possam desempenhar 
tarefas no âmbito da subespecialidade. Junto da UEMS, não foi possível até à 
data propor uma solução para o nosso problema.  
 
Apelamos assim não só à Ordem dos Médicos, mas também ao Ministério da 
Saúde, para que possa atentar a esta situação, que expõe os especialistas em 



neurorradiologia a um tratamento desigual e injusto relativamente a outros 
especialistas, e que dificulta a normal circulação destes profissionais no 
espaço europeu. 

 
 
 

2. A Neurorradiologia, como é sabido, tem sofrido uma grande evolução graças 
aos exponenciais avanços tecnológicos. Presentemente, a vertente 
terapêutica da Neurorradiologia abrange áreas tão vastas como o AVC 
isquémico, hemorrágico, patologia malformativa cérebro-vascular, no adulto e 
na criança, áreas que exigem uma interacção clínica na forma de consultas 
externas, e de avaliação clínica em diversos contextos de internamento 
hospitalar. Em alguns hospitais nacionais, existe já a valência de consulta de 
Neurorradiologia de Intervenção, com números que ascendem às 1500 
consultas anuais, pelo que se compreende a necessidade de instituir este perfil 
clínico de uma forma sistemática, obviando às listas de espera, que já existem 
para esta especialidade.  
Assim, o Colégio de Neurorradiologia apela a uma alteração do paradigma 
da especialidade, que deverá albergar um perfil clínico para além da 
vertente diagnóstica. Este perfil deverá permitir a criação de consultas, 
disponibilização de camas de internamento em enfermaria, ou hospital de dia, 
para além da criação de teleconsulta para assistência aos hospitais 
referenciadores na decisão multidisciplinar de tratamento de AVC agudo. É 
igualmente fulcral desbloquear a possibilidade de referenciação directa a partir 
dos Cuidados de Saúde primários, a doentes que poderão desta forma 
beneficiar directamente de orientação pela Neurorradiologia de intervenção. 
Esta necessidade urgente de actualização da especialidade só será possível 
em estreita colaboração com o Ministério da Saúde. 

 
 
 
 

3. O Colégio de Neurorradiologia colaborou recentemente na definição da 
constituição das equipas de urgência. Face ao acréscimo significativo de 
pedidos de exames neurorradiológicos, foi considerado que uma equipa de 
urgência deveria ser constituída por dois especialistas, ou um especialista e 
um interno no último ano. Sabemos que existe uma carência de 
neurorradiologistas nos centros hospitalares, que vai seguramente impedir que 
se cumpram estas recomendações de qualidade e segurança para o doente. 
Assim, o Colégio recomenda que as vagas de contratação hospitalar se 
procurem adequar às crescentes necessidades, para suprir nomeadamente 
o serviço de urgência, sem falar dos restantes equipamentos de imagem (TC 
e RM), que por sua vez têm tido um aumento exponencial nos vários hospitais, 



muitas vezes sem a preocupação de aumentar paralelamente os médicos que 
vão permitir o seu funcionamento. 

 
 
 
Com os melhores cumprimentos,  
 
 
 
 

Pela Direcção do Colégio de Neurorradiologia 
A Presidente 

Isabel Fragata 
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Principais	preocupações	da	Direção	do	Colégio	de	
Nefrologia	da	Ordem	dos	Médicos	 

	

	

	

Introdução	 

	

As	 principais	 preocupações	 da	 Direção	 do	 Colégio	 de	 Nefrologia	 da	 Ordem	 dos	

Médicos,	 relativamente	 ao	 exercıćio	 da	 Nefrologia	 em	 Portugal,	 comportam	 a	

percebida	necessidade	de	aumentar	o	foco	na	saúde	sustentável,	na	atenuação	da	

iniquidade	em	saúde,	 na	mitigação	do	 fardo	vinculado	 à	doença	 renal	e	ao	 seu	

tratamento	 e	 na	 redução	 da	 hospitalização	 e	 morte	 prematura	 em	 Portugal	

associadas	à	doença	renal.	 

Os	 cuidados	 de	 saúde,	 na	 área	 das	 doenças	 do	 foro	 nefrológico,	 encontram-se	

demasiado	 fragmentados,	 com	 uma	 centralidade	 eventualmente	 excessiva	 na	

medicina	hospitalar.	Serão,	porventura,	necessários	novos	e	mais	versáteis	modelos	

de	 planeamento	 e	 estratégias	 de	 intervenção	 integradas,	 melhorando	 a	

coordenação	entre	a	medicina	hospitalar,	os	cuidados	de	saúde	primários	e	as	redes	

formais	e	informais	de	suporte	social,	seja	a	sua	gestão	pública	ou	convencionada.	 

Passamos	 a	 expor,	 resumidamente,	 os	 pontos	 de	 vista	 da	 Direção	 do	 Colégio	 de	

Nefrologia	da	Ordem	dos	Médicos	sobre	os	aspectos	que	considera	prioritários	para	

melhor	 abordar	 as	 preocupações	 identificadas,	 organizados	 em	 três	 dimensões:	

organização	 dos	 cuidados	 de	 saúde,	 doença	 renal	 crónica	 e	 seu	 tratamento,	

nomeadamente	hemodiálise	e	transplantação	renal.		
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Organização	do	sistema	de	saúde 

	

	

Tendo	em	conta	que:	
	

1. A	 prestação	 de	 cuidados	 de	 saúde	 na	 área	 nefrológica	 se	 encontra	

fragmentada;	 

2. Subsiste	 uma	 centralidade	 porventura	 excessiva	 nos	 cuidados	 de	 saúde	

hospitalares;	 

3. A	 rede	 de	 cuidados	 de	 saúde	 primários	 constitui	 a	 espinha	 dorsal	 da	

prestação	de	cuidados	de	saúde	à	população;	 

4. Existe	uma	rede	com	mais	de	cem	unidades	de	diálise	convencionadas,	

perfeitamente	 implantada	 e	 distribuıd́a	 geograficamente	 pelo	 território	

português,	muito	bem	apetrechada	de	recursos	humanos	e	estruturais;	 

5. Foram	 identificadas	 carências	no	que	 respeita	 à	prestação	de	 cuidados	de	

saúde	na	área	dos	cuidados	paliativos	e	dos	cuidados	continuados; 

6. As	modalidades	de	tratamento	domiciliário	de	substituição	da	função	renal	

são	pouco	expressivas	em	Portugal.	 

 

São	necessários:		

 

1. A	otimização	da	articulação	entre	as	redes	de	cuidados	de	saúde	hospitalar,	

cuidados	de	saúde	primários,	unidades	convencionadas	de	diálise,	cuidados	

paliativos	e	cuidados	continuados;		

2. A	descentralização	e	a	desfragmentação	dos	cuidados	de	saúde	na	área	da	

Nefrologia,	com	a	criação	de	uma	nova	centralidade	nos	centros	de	saúde,	em	

estreita	cooperação	com	as	unidades	de	diálise	instaladas	na	comunidade;		

3. Criação	de	condições	para	o	início	atempado	de	terapêutica	de	substituição	

da	função	renal	e	incremento	das	modalidades	domiciliárias.		 	
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Propõe	a	Direção	do	Colégio	de	Nefrologia	da	Ordem	dos	Médicos:		

 

1. O	estabelecimento	de	um	plano	nacional	de	articulação	entre	as	redes	de	

cuidados	de	saúde	hospitalares,	cuidados	de	saúde	primários,	unidades	de	

diálise,	cuidados	paliativos	e	cuidados	continuados;		

2. A	profunda	revisão	da	rede	de	referenciação	de	cuidados	de	saúde	na	área	

de	 nefrologia,	 tendo	 em	 conta	 os	 princıṕios	 de	 maior	 descentralização	 e	

desfragmentação	já	enunciados;		

3. O	fomento	da	criação	de	protocolos	locais	entre	hospitais,	centros	de	saúde	

e	 unidades	 de	 diálise	 que	 permitam	 uma	 abordagem	 mais	 integrada	 e	

centrada	 no	 doente	 com,	 por	 exemplo,	 a	 criação	 de	 consultoria	 e	 até	

consultas	da	especialidade	de	Nefrologia	nos	centros	de	saúde	ou	a	aplicação	

de	polıt́ica	de	saúde	pública,	como	a	vacinação	ou	os	rastreios	oncológicos,	

nas	unidades	de	diálise;		

4. Os	protocolos	referidos	no	ponto	anterior	poderiam	estender-se	à	formação	

profissional	de	médicos	 e	 enfermeiros,	 não	 só	 nas	 unidades	 hospitalares	

como	nas	unidades	de	diálise.		

5. A	 reformulação	 dos	 princıṕios	 subjacentes	 à	 criação	 das	 consultas	

hospitalares	de	esclarecimento	das	diferentes	terapêuticas	de	substituição	

de	função	renal,	facilitando	e	agilizando	o	seu	acesso,	alargando	o	seu	âmbito	

e	 facilitando	 a	 transplantação	 renal	 preemptiva	 e	 os	 tratamentos	

domiciliários;		

6. A	elaboração	ou	incremento	de	parcerias	entre	os	serviços	com	consulta	de	

Nefrologia	 e	 os	 centros	 de	 transplantação	 renal	 e	 as	 redes	 formais	 e	

informais	 de	 suporte	 social	 para	 atingir	 os	 objetivos	 fixados	 no	 ponto	

anterior.		
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Doença	renal	crónica	 

	

Tendo	em	conta	que:		

 

1. A	doença	renal	crónica	é	uma	doença	com	elevada	prevalência,	atingindo	

10	 a	 20%	 da	 população	 portuguesa,	 sendo	 considerada	 por	 muitos	

especialistas	como	um	grave	problema	de	saúde	pública;		

2. A	taxa	de	doentes	incidentes	e	prevalentes	em	técnica	substitutiva	da	função	

renal	 é	 das	 mais	 elevadas	 no	 registo	 da	 European	 Renal	 Association	 –	

European	Dialysis	and	Transplant	Association;		

3. A	 prevalência	 da	 doença	 renal	 crónica	 deverá	 aumentar	 nas	 próximas	

décadas,	estimando-se	que,	em	2040,	seja	a	quinta	causa	de	Years	of	Life	Lost	

-	em	2016,	encontrava-se	na	16ª	posição;		

4. Os	custos	financeiros	associados	à	doença	renal	crónica	são	elevados:	em	

Portugal,	 as	 despesas	 com	 estes	 doentes	 representam	 cerca	 de	 2%	 do	

orçamento	da	Saúde,	representando	o	custo	com	hemodiálise	mais	de	35%	

de	 todo	 o	 setor	 convencionado	 do	 estado,	 um	 aumento	 de	 quase	 15%	na	

última	década.		

	

São	necessárias:		

 

1. A	 implementação	 de	 estratégias	 de	 prevenção	 do	 desenvolvimento	 da	

doença	renal	crónica,	nomeadamente	no	que	diz	respeito	à	modificação	do	

estilo	de	vida	e	prevenção	e	controlo	de	fatores	de	risco	cardiovascular;		

2. A	promoção	do	diagnóstico	precoce	da	doença	renal	 crónica,	a	aplicação	

atempada	 de	 terapêuticas	 modificadoras	 de	 prognóstico	 e	 adequada	

referenciação	a	consulta	hospitalar	de	Nefrologia.		
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Propõe	a	Direção	do	Colégio	de	Nefrologia	da	Ordem	dos	Médicos:		

 

1. Criação	de	um	plano	nacional	de	prevenção	e	diagnóstico	precoce	da	

doença	renal	crónica,	para	implementação	ao	nıv́el	da	comunidade,	com	

envolvimento	de	todas	as	entidades	interessadas,	especialmente	os	

cuidados	de	saúde	primários,	as	associações	de	doentes,	as	ordens	

profissionais	na	área	da	saúde,	as	associações	profissionais,	as	associações	

de	prestadores	de	cuidados	de	saúde,	o	poder	polıt́ico	local,	os	setores	

económico	e	social	da	comunidade	e	as	escolas.	 

 

Hemodiálise		
 

Tendo	em	conta	que:		

 

1. O	Decreto-Lei	n.o	127/2014,	de	22	de	agosto	estabelece	o	“regime	jurıd́ico	a	

que	 ficam	 sujeitos	 a	 abertura,	 a	 modificação	 e	 o	 funcionamento	 dos	

estabelecimentos	prestadores	de	cuidados	de	saúde”;		

2. A	Portaria	n.o	347/2013,	de	28	de	novembro,	que	estabelece	os	“requisitos	

mıńimos	 relativos	 à	 organização	 e	 funcionamento,	 recursos	 humanos	 e	

instalações	técnicas	para	o	exercıćio	da	atividade	das	unidades	privadas	de	

diálise”,	regulamenta	o	Decreto-Lei	n.o	279/2009,	já	revogado;		

3. A	Portaria	 identificada	no	número	 anterior	 é	 um	documento	 fundamental	

para	o	exercıćio	da	atividade,	não	só	por	regular	a	abertura	das	unidades	de	

diálise,	 mas	 também	 por	 definir	 os	 aspectos	 relacionados	 com	 a	

monitorização	da	qualidade	do	tratamento	de	diálise,	em	conjunto	com	o	

Manual	de	Boas	Práticas	de	Diálise	Crónica,	para	o	qual	a	Portaria	remete;		

4. O	 Despacho	 n.o	 19019/2010,	 de	 27	 de	 dezembro,	 prevê	 a	 criação	 de	

“unidades	de	acessos	vasculares	 (incluindo	os	 sectores	de	angiografia	 e	

angioplastia)	públicas	ou	privadas	de	acordo	com	normas	a	aprovar	(...)”;		
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5. As	 normas	 previstas	 no	 ponto	 anterior	 nunca	 foram	 aprovadas,	 não	

existindo	legislação	específica	que	regulamente	essas	unidades.		

	

São	necessários:		

 

1. A	regulamentação	do	Decreto-Lei	n.o	127/2014,	de	22	de	agosto,	no	que	se	

refere	à	definição	dos	requisitos	mıńimos	relativos	à	organização	e	

funcionamento	das	unidades	de	diálise;		

2. A	regulamentação	do	Decreto-Lei	n.o	127/2014,	de	22	de	agosto,	no	que	se	

refere	à	definição	dos	requisitos	mıńimos	relativos	à	organização	e	

funcionamento	das	unidades	de	acessos	vasculares.		

	

Propõe	a	Direção	do	Colégio	de	Nefrologia	da	Ordem	dos	Médicos:	

 

1. A	participação	da	Direção	do	Colégio	de	Nefrologia	 em	grupo	de	 trabalho	

constituıd́o	para	redação	da	nova	portaria	da	diálise;		

2. A	inclusão	de	normativo	relacionado	com	a	regulamentação	das	unidades	

de	acessos	vasculares	nessa	portaria;		

3. A	extensão	do	âmbito	de	aplicabilidade	dessa	portaria	às	unidades	de	diálise	

e	acessos	vasculares	dos	setores	público	e	social;		

4. A	utilização	da	proposta	de	portaria	elaborada	pela	Direção	do	Colégio	de	

Nefrologia,	que	se	anexa	no	final	deste	documento,	como	ponto	de	partida	

para	o	grupo	de	trabalho	que	se	identifica	no	ponto	1.		
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Transplantação	renal		

	
 

Tendo	em	conta	que:		

 

1. A	 transplantação	 renal	 é	 a	melhor	 opção	 terapêutica	 para	 substituição	 da	

função	renal	em	doentes	elegıv́eis,	não	só	no	que	respeita	aos	resultados	em	

saúde,	mas	também	à	qualidade	de	vida;		

2. O	 sucesso	 dos	 programas	 de	 transplantação	 renal	 em	 Portugal	 tem	

aumentado	 significativamente	o	número	de	doentes	 com	seguimento	pós-

transplantação	renal	em	consulta	hospitalar;		

3. Todos	 os	 programas	 de	 transplantação	 renal	 em	 Portugal	 deverão	 ser	

estimulados	e	considerados	prioritários	no	contexto	geral	de	tratamento	de	

substituição	da	função	renal.		

	

São	necessários:		

 

1. Programas	que	permitam	reforçar	o	foco	dos	centros	de	transplantação	no	

seu	 programa,	 libertando-os	 da	 sobrecarga	 associada	 à	 necessidade	 de	

seguimento	a	longo	prazo	dos	doentes	já	transplantados	e	estáveis.		

 

Propõe	a	Direção	do	Colégio	de	Nefrologia	da	Ordem	dos	Médicos:		

 

1. A	 criação	 ou	 o	 reforço	 dos	 protocolos	 de	 articulação	 dos	 centros	 de	

transplantação	 renal	 com	 os	 serviços	 de	 Nefrologia	 dos	 hospitais	 sem	

programa	 de	 transplantação	 renal,	 permitindo	 a	 transferência	 do	

acompanhamento	clıńico	em	doentes	estáveis.	 
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Atenciosamente	e	ao	dispor	para	esclarecer	o	proposto	e	participar	na	discussão	de	

potenciais	soluções,	 

	

A	Direção	do	Colégio	de	Nefrologia	 

 



 

Portaria de Licenciamento Unidades de Diálise e Centros de Acessos Vasculares para 
Hemodiálise 

Portaria n.º ___/2022 

de ___ de ___ 

 

 

O Decreto-Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto, veio estabelecer o regime jurídico a que ficam sujeitos a 

abertura, a modificação e o funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, qualquer 

que seja a sua denominação, natureza jurídica ou entidade titular da exploração, incluindo os 

estabelecimentos detidos por instituições particulares de solidariedade social (IPSS), bem como os 

estabelecimentos detidos por pessoas coletivas públicas, entendendo-se por estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde, um conjunto de meios organizado para a prestação de serviços de saúde, podendo 

integrar uma ou mais tipologias. 

O n.º 1 do artigo 2.º do mesmo diploma estabelece que a abertura e funcionamento de um estabelecimento 

prestador de cuidados de saúde dependem da verificação dos requisitos técnicos de funcionamento 

aplicáveis a cada uma das tipologias, definidos por portaria do membro do Governo responsável pela área 

da saúde. 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 127/2014, a verificação dos requisitos 

técnicos de funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde é titulada por licença, 

exceto se o estabelecimento em causa for detido por pessoa coletiva pública ou for abrangido pelo artigo 

13.º do Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9 de outubro, caso em que a verificação dos respetivos requisitos é 

titulada por declaração de conformidade, estabelecendo que esta é obtida mediante procedimento próprio, 

a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área da saúde, a qual fixa também os 

requisitos técnicos de funcionamento para os estabelecimentos prestadores em causa. 

Por seu lado e sempre que estejam em causa unidades de serviços de saúde cuja titularidade seja de IPSS ou 

de instituições militares, as condições de abertura e funcionamento, bem como os termos da declaração de 

conformidade, são definidos por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da saúde e, 

respetivamente, da segurança social ou da defesa nacional. 

Nesta conformidade, a presente Portaria destina-se à regulamentação do processo de licenciamento dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde detidos por entidades privadas, do setor cooperativo e 

social, neste caso que não revistam a natureza de IPSS, incluindo os que sejam participados por entidades 

privadas, do setor cooperativo e social, ainda que estejam englobados em serviços, instituições, 

universidades, spin offs ou laboratórios de investigação. 



Assim: 

Manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Saúde, no uso da competência delegada pelo Despacho n.º 

11199/2020, de 6 de novembro de 2020, da Ministra da saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 222, de 13 de novembro de 2020, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

127/2014, de 22 de agosto, o seguinte: 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objeto 

1. A presente portaria estabelece: 

a) Os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento, recursos humanos e instalações 

técnicas para o exercício da atividade das unidades de diálise que prossigam atividades no âmbito da 

hemodiálise ou de diálise peritoneal crónica; 

b) Os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento, recursos humanos e instalações 

técnicas para o exercício da atividade dos centros de acessos vasculares para hemodiálise; 

c) Os elementos instrutórios necessários ao pedido de licença, em seguimento do estipulado no n.º 3 

do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto.  

2. A presente Portaria não se aplica aos estabelecimentos detidos por pessoa coletiva pública, incluindo as 

instituições militares, aos abrangidos pelo artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9 de outubro, e 

aos estabelecimentos detidos por instituições particulares de solidariedade social (IPSS), conforme n.ºs 4 

e 5 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto. 

Artigo 2.º 

Definições 

1. Para efeitos do presente diploma consideram-se: 

a) Unidades de diálise, as unidades ou estabelecimentos de saúde onde são prosseguidas técnicas de 

substituição da função renal aplicadas ao tratamento da doença renal crónica avançada, a avaliação 

clínica regular dos doentes submetidas a esse tratamento e o ensino do doente e/ou do seu cuidador 

sobre a doença, o seu tratamento e as suas complicações; 

b) Unidades de hemodiálise, as unidades ou estabelecimentos de saúde onde se efetuam tratamentos de 

hemodiálise crónica ou técnicas de depuração extracorporal afins; 

c) Unidades de diálise peritoneal, as unidades ou estabelecimentos de saúde responsáveis pelos 

tratamentos de diálise peritoneal crónica.  



2. As unidades de diálise mistas são aquelas onde se efetuam ambas as técnicas descritas no número 

anterior. 

Artigo 3.º 

Manual de Boas Práticas de Diálise Crónica 

1. Para efeito da promoção e garantia de qualidade das unidades de diálise, devem ser considerados os 

requisitos e exigências constantes do Manual de Boas Práticas de Diálise Crónica. 

2. O Manual de Boas Práticas de Diálise Crónica é aprovado por despacho do membro do Governo 

responsável pela área da saúde, por proposta da Ordem os Médicos, ouvidas todas as ordens 

profissionais envolvidas, nas áreas de sua competência. 

3. O Manual de Boas Práticas de Diálise Crónica deverá ser, obrigatoriamente, revisto no intervalo máximo 

de 5 anos ou sempre que alterações na leges artis o justificarem. 

Artigo 4.º 

Comissões de Vistoria para as Unidades de Diálise 

1. As Comissões de Vistoria para as Unidades de Diálise funcionam sob dependência funcional da 

Entidade Reguladora da Saúde, competindo-lhes, no âmbito dos poderes de vistoria e inspeção: 

a) Verificar a satisfação dos requisitos exigidos para a criação, organização e funcionamento das 

unidades de diálise e dos centros de acessos vasculares para hemodiálise, incluindo a vistoria 

prévia à emissão de licença; 

b) Participar à entidade competente as infrações que constituam contraordenações, com vista à 

aplicação das coimas estabelecidas na lei; 

c) Propor as medidas consideradas necessárias face às deficiências detetadas; 

d) Instruir processos conducentes à suspensão ou revogação da licença de funcionamento; 

e) Reportar à Comissão Nacional de Acompanhamento de Diálise qualquer infração que 

comprometa a qualidade e a segurança dos cuidados prestados.  

2. As Comissões de Vistoria para as Unidades de Diálise devem integrar uma equipa técnica 

multidisciplinar constituída, pelo menos, por dois médicos nefrologistas, designados pela Ordem 

dos Médicos, e um enfermeiro especialista com experiência em diálise, indicado pela Ordem dos 

Enfermeiros. 

3. Sempre que se justifique, estas comissões podem integrar outros profissionais, nomeadamente 

especialistas em saúde pública, nutricionistas ou farmacêuticos, a designar pelas respetivas ordens 

profissionais. 

4. O regulamento de funcionamento das Comissões de Vistoria para as Unidades de Diálise é aprovado 

por deliberação do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde. 



Artigo 5.º 

Monitorização da qualidade e segurança 

1. Sem prejuízo das competências de outras entidades, o controlo da qualidade e segurança dos 

cuidados prestados nas unidades de diálise compete: 

a) À Direção-Geral da Saúde, através da Comissão Nacional de Acompanhamento de Diálise; 

b) À ERS, através das Comissões de Vistoria para as Unidades de Diálise. 

2. A monitorização dos resultados é efetuada com base nos parâmetros de qualidade estabelecidos pelo 

Manual de Boas Práticas de Diálise Crónica. 

CAPÍTULO II 

Organização e funcionamento 

Artigo 6.º 

Classificação e organização das unidades de diálise 

1. As unidades de diálise classificam-se em unidades centrais e unidades periféricas. 

2. Uma unidade central é uma unidade integrada num serviço ou numa unidade hospitalar de nefrologia 

e dispõe, obrigatoriamente, de capacidade para:  

a) Assistência médica nefrológica permanente, incluindo a disponibilidade para avaliar, efetuar 

diálise e internar os doentes em diálise crónica ambulatória; 

b) Cobertura permanente de enfermagem com prática na execução das técnicas dialíticas de 

substituição da função renal executadas na unidade; 

c) Efetuar exames urgentes de patologia clínica e imagiologia; 

d) Intervenção cirúrgica ou endovascular emergentes em acessos vasculares para hemodiálise 

e/ou acessos para diálise peritoneal, incluindo a colocação de cateteres de hemodiálise e 

diálise peritoneal; 

e) Assegurar terapêutica transfusional emergente; 

f) Armazenamento e dispensa de medicamentos aos doentes em diálise crónica. 

3. Uma unidade periférica é uma unidade que não cumpre uma ou mais das exigências definidas no 

número anterior. 

4. As unidades periféricas articulam-se com as unidades centrais de diálise, mediante a celebração de 

protocolos que definam os aspetos de cooperação funcional.  

5. A unidade central cuja área de influência abranja a unidade requerente não pode recusar a articulação 

referida no número anterior.  

Artigo 7º 



Titular da Unidade de Saúde 

É da responsabilidade do titular da unidade de saúde: 

a) Assegurar a gestão dos resíduos produzidos por entidades devidamente licenciadas para o 

efeito; 

b) Garantir o registo dos resíduos nos termos da legislação em vigor; 

c) Garantir a aquisição, manutenção, desinfeção e esterilização dos equipamentos, de acordo 

com as especificações técnicas aplicáveis; 

d) Zelar e garantir a idoneidade profissional do pessoal técnico da unidade; 

e) Estabelecer normas referentes à proteção da saúde e à segurança do pessoal, bem como 

respeitar as especificações referentes à proteção do ambiente e da saúde pública de velar pelo 

seu cumprimento; 

f) Garantir a qualificação técnico-profissional adequada para o desempenho das funções 

técnicas adequadas; 

g) Garantir a independência técnica, deontológica e ética do diretor clínico. 

Artigo 8.º 

Regulamento interno das unidades de diálise 

As unidades de diálise devem dispor de um regulamento interno, aprovado pelo diretor clínico, do qual deve 

constar, no mínimo, o seguinte:  

a) Identificação do diretor clínico e do seu substituto; 

b) Estrutura organizacional;  

c) Deveres gerais dos profissionais;  

d) Categorias, funções e competências de cada grupo profissional;  

e) Normas de funcionamento.  

Artigo 9.º 

Diálise domiciliária 

1. Considera-se diálise domiciliária o tratamento de substituição de função renal efetuado no domicílio 

do doente com um equipamento adequado e de utilização exclusiva. 

2. O tratamento do doente em diálise domiciliária é da responsabilidade da unidade de diálise central 

ou periférica responsável pelo acompanhamento clínico e prescrição dos seus tratamentos. 

3. É obrigatória visita domiciliária por médico e enfermeiro aos doentes em diálise domiciliária, nos 

termos definidos pelo Manual de Boas Práticas de Diálise Crónica. 

Artigo 10.º 



Diálise pediátrica 

1. Os doentes com idade pediátrica devem ser orientados para uma unidade de diálise pediátrica, exceto 

em situações excecionais, quando a deslocação do doente envolva prejuízo para o seu bem-estar e 

para a sua reabilitação. 

2. Nas situações referidas no número anterior, deve ser garantida a articulação com uma unidade de 

diálise pediátrica. 

3. As unidades de diálise pediátrica devem possuir equipamento técnico e ambiente adequados. 

Artigo 11.º 

Salas de tratamento dedicado 

As salas de tratamento dedicado, quando existentes, destinam-se a doentes portadores de agentes infeciosos 

com relevância em hemodiálise, conforme estabelecido no Manual de Boas Práticas de Diálise Crónica. 

Artigo 12.º 

Cooperação com unidades de transplantação renal e centros de histocompatibilidade 

1. As unidades de diálise devem proporcionar, aos doentes que pretendam ser transplantados e que 

não apresentem contraindicações, a inscrição em unidades de transplantação renal da sua escolha, 

devendo com elas colaborar, fornecendo-lhes os elementos clínicos e outros que sejam pertinentes. 

2. No mesmo âmbito, devem colaborar com o centro de histocompatibilidade respetivo. 

Artigo 13.º 

Recurso a serviços contratados 

As unidades de diálise podem recorrer a serviços de terceiros, nomeadamente no âmbito do transporte de 

doentes, das análises clínicas, do tratamento de roupa, do fornecimento de refeições, de gases medicinais e 

de produtos esterilizados e, ainda, para a gestão dos resíduos hospitalares, quando as entidades prestadoras 

de tais serviços se encontrem, nos termos da legislação em vigor, licenciadas ou acreditadas para o efeito. 

Artigo 14.º 

Informação aos utentes 

1. Nas unidades de diálise deve ser colocado em local bem visível do público: 

a) Certidão de registo do estabelecimento na Entidade Reguladora da Saúde;  

b) Licença de funcionamento; 

c) Horário de funcionamento; 

d) Nomes do diretor clínico e do enfermeiro-chefe; 

e) Procedimentos a adotar em situações de emergência; 

f) Direitos e deveres dos utentes.  



2. Devem ser disponibilizados para consulta no local: 

a) Tabela de preços, incluindo, nos casos aplicáveis, a tabela das taxas moderadoras devidas pelo 

acesso às prestações de saúde; 

b) Informação relativa aos acordos e convenções para a prestação de cuidados de saúde 

aplicáveis à unidade de saúde em causa, bem com os respetivos âmbitos. 

Artigo 15.º 

Registo, conservação e arquivo 

1. Salvo se prazo mais longo resultar da lei, as unidades de diálise devem conservar, durante um período 

mínimo de cinco anos, os seguintes documentos: 

a) Dados referentes ao controlo de qualidade, definidos e previstos no Manual de Boas Práticas 

de Diálise Crónica, incluindo os relatórios anuais de atividade;  

b) Protocolos celebrados com outras unidades de saúde, como centros de acessos vasculares 

para hemodiálise e serviços de imunohemoterapia; 

c) Protocolos celebrados com entidades gestoras de sistemas de abastecimento público de água;  

d) Contratos celebrados com terceiros relativos às atividades exercidas; 

e) Resultados das vistorias realizadas pelas entidades legalmente competentes para o efeito. 

2. O prazo a que se refere o n.º 1 conta-se a partir da data do último ato registado ou, no caso de 

contratos, da data da sua cessação. 

3. Os processos clínicos dos doentes, incluindo os resultados analíticos laboratoriais ou de outros 

exames complementares de diagnóstico, devem ser conservados durante um período mínimo de 20 

anos. 

4. A conservação e arquivo dos documentos referidos nos números anteriores é feita em qualquer tipo 

de suporte, desde que seja garantida a integridade dos documentos e a sua preservação no tempo. 

5. A transferência de suporte é sujeita a planos de preservação, avaliação e atualização segundo os 

requisitos de certificação, sempre que eles existam. 

Artigo 16.º 

Seguro profissional e de atividade 

As unidades de diálise, independentemente de revestirem a forma de pessoa singular ou de pessoa coletiva, 

devem garantir que se encontra em vigor um seguro de responsabilidade civil que cubra os riscos inerentes 

à respetiva atividade, o qual deve abranger a atividade desenvolvida por qualquer profissional dessas 

unidades, independentemente do vínculo. 

Artigo 17.º 



Livro de reclamações 

As unidades de diálise estão sujeitas à obrigatoriedade de existência e disponibilização de livro de 

reclamações, nos termos da legislação em vigor. 

CAPÍTULO III 

Recursos humanos 

Artigo 18.º 

Diretor clínico 

1. As unidades de diálise são dirigidas por um diretor clínico inscrito no Colégio da Especialidade 

médica de Nefrologia inscrito no respetivo Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos com, 

pelo menos, cinco anos de prática como especialista. 

2. Cada diretor clínico deve assumir a responsabilidade por uma única unidade de diálise, devendo ser 

substituído nos seus impedimentos e ausências por nefrologista por si indicado para o efeito. 

3. Em caso de impedimento ou cessação permanente de funções do diretor clínico, deve ser provida a 

sua substituição no prazo máximo de 30 dias, com comunicação da substituição à entidade 

competente para o licenciamento. 

4. As responsabilidades do diretor clínico são as constantes no Manual de Boas Práticas de Diálise 

Crónica e no regulamento interno, incluindo as de assegurar a qualidade dos tratamentos e dos 

cuidados clínicos prestados e velar pelo cumprimento das normas vigentes e dos preceitos éticos, 

deontológicos e legais. 

Artigo 19.º 

Enfermeiro-chefe 

1. O enfermeiro-chefe é um enfermeiro com prática não inferior a dois anos nas técnicas de diálise que 

são prosseguidas na unidade, designado para o cargo com a aprovação do diretor clínico.  

2. Um enfermeiro pode exercer a atividade de enfermeiro-chefe apenas numa unidade de diálise, 

devendo ser substituído nos seus impedimentos e ausências por um enfermeiro por si indicado para 

o efeito.  

3. Em caso de impedimento ou cessação permanente de funções do enfermeiro-chefe, deve ser provida 

a sua substituição no prazo máximo de 30 dias, com comunicação da substituição à entidade 

competente para o licenciamento. 

4. As competências do enfermeiro-chefe são as constantes no Manual de Boas Práticas de Diálise 

Crónica e no regulamento interno, incluindo as de velar pelo cumprimento da leges artis no respeitante 

aos enfermeiros e restantes profissionais sob a sua responsabilidade direta. 

Artigo 20.º 



Médico nefrologista 

1. Compete aos nefrologistas, entre outras funções definidas pelo Manual de Boas Práticas de Diálise 

Crónica e pelo regulamento interno, coordenar o tratamento e a vigilância clínica dos doentes que 

lhes estão atribuídos. 

2. Sem prejuízo do estabelecido no que refere à direção clínica, o médico nefrologista possui autonomia 

profissional no exercício das suas funções. 

3. Em caso de necessidade, poderá recorrer-se a médico interno da última metade do Internato de 

Nefrologia, sob a tutela do diretor clínico.  

Artigo 21.º 

Médico residente 

1. Médico residente de uma unidade de hemodiálise é um médico que cumpre os requisitos da Ordem 

dos Médicos para o exercício autónomo de medicina e com a experiência mínima em diálise definida 

no Manual de Boas Práticas de Diálise Crónica. 

2. As funções do médico residente são as definidas no Manual de Boas Práticas de Diálise Crónica e 

no regulamento interno e são exercidas, obrigatoriamente, em presença física durante todo o período 

de funcionamento da unidade. 

Artigo 22.º 

Enfermeiro 

1. O enfermeiro de diálise é um enfermeiro com a experiência mínima em diálise definida no Manual 

de Boas Práticas de Diálise Crónica.  

2. Compete ao enfermeiro exercer as funções que lhe forem atribuídas, dentro da sua área de 

competência, pelo regulamento interno da unidade. 

3. Aos enfermeiros de unidades de diálise onde sejam prosseguidas as técnicas ou modalidades de 

diálise peritoneal ou hemodiálise domiciliária pode ainda competir, quando para tal designados, o 

ensino e treino aos doentes e aos seus cuidadores nas técnicas por eles prosseguidas e a realização 

de visitas domiciliárias.  

Artigo 23.º 

Outro pessoal técnico 

1. As unidades de diálise devem dispor de outro pessoal técnico necessário ao desempenho das 

valências para que estão licenciadas, incluindo farmacêutico, nutricionista e técnico do serviço social. 

2. As funções e o tempo de permanência mínimo de cada um dos profissionais deverá ser o adequado 

ao número de doentes assistidos, conforme o estipulado no Manual de Boas Práticas de Diálise 

Crónica e no regulamento interno. 



3. Cada um destes profissionais pode exercer a atividade em mais do que uma unidade de diálise, 

cumprindo o definido no número anterior. 

4. No caso de a unidade estar integrada numa unidade de saúde que disponha destes profissionais, os 

respetivos serviços podem assegurar as funções previstas, desde que observado o disposto nos 

números anteriores. 

CAPÍTULO IV 

Centros de acessos vasculares para hemodiálise 

Artigo 24.º 

Articulação com centros de acessos vasculares para hemodiálise 

As unidades de hemodiálise devem articular-se com centros de acessos vasculares para hemodiálise 

licenciados como tal. 

Artigo 25.º 

Atividade 

1. Um centro de acessos vasculares para hemodiálise é uma unidade de saúde que assegura a construção 

de acessos vasculares para hemodiálise e o tratamento das suas disfunções, complementando o 

diagnóstico precoce com o tratamento individualizado e atempado, de acordo com as melhores 

técnicas e soluções para cada doente.  

2. Um centro de acessos vasculares para hemodiálise poderá ter como valências: 

a) Consulta de acesso vascular, com capacidade de assegurar a avaliação ecográfica com doppler 

do acesso vascular, incluindo mapeamento vascular pré-operatório e avaliação da maturação 

e da disfunção do acesso vascular; 

b) Cirurgia de acesso vascular, com capacidade para garantir a construção, promoção da 

maturação, reparação cirúrgica de disfunção, com ou sem recurso a prótese vascular, e 

tratamento cirúrgico de trombose do acesso vascular; 

c) Intervenção endovascular de acesso vascular, com capacidade para executar mapeamento 

vascular por radioscopia, angiografia, angioplastia, periférica ou central, com ou sem 

colocação de stent vascular e tratamento endovascular de trombose do acesso vascular. 

3. Um centro de acessos vasculares para hemodiálise deve: 

a) Contar com profissionais com capacidade para realizar os atos médicos necessários ao 

desenvolvimento da sua atividade; 

b) Contar com os meios técnicos necessários ao seu funcionamento; 

c) Adotar as normas da qualidade e segurança previstas para as intervenções discriminadas no 

número anterior, seguindo as regras definidas pelos códigos técnicos e científicos 

internacionalmente aceites. 

Artigo 26.º 



Diretor clínico 

1. Um centro de acessos vasculares para hemodiálise tem como diretor clínico um médico da 

especialidade de Nefrologia, Cirurgia Vascular, Cirurgia Geral ou Radiologia, com, pelo menos, 5 

anos de atividade na construção e/ou manutenção de acessos vasculares para hemodiálise. 

2. O diretor clínico é o responsável máximo pela prestação de cuidados e cabe-lhe aprovar os 

protocolos técnicos, velar pelo cumprimento dos preceitos éticos, deontológicos, normativos e 

legais e garantir a competência e a capacidade dos profissionais de saúde em funções. 

3. É responsabilidade do diretor clínico elaborar o relatório anual de atividade nos moldes definidos 

pelo Manual de Boas Práticas de Diálise Crónica. 

4. Caso o centro de acessos vasculares para hemodiálise seja um departamento funcional de uma 

unidade de diálise, o diretor clínico pode acumular ambas as direções clínicas.  

Artigo 27.º 

Enfermeiro-chefe 

1. Um centro de acessos vasculares para hemodiálise tem como enfermeiro-chefe um enfermeiro, 

preferencialmente com, pelo menos, 2 anos de atividade em hemodiálise, nomeado para a função 

com a aprovação do diretor clínico. 

2. Caso o centro de acessos vasculares para hemodiálise seja um departamento funcional de uma 

unidade de diálise, o enfermeiro-chefe pode acumular ambas as chefias.  

Artigo 28.º 

Pessoal técnico 

1. Um centro de acessos vasculares para hemodiálise, para além do diretor clínico e do enfermeiro-

chefe, integra o pessoal técnico necessário ao desempenho das suas funções, de acordo com as regras 

de funcionamento das diferentes áreas técnicas.  

2. Caso o centro de acessos vasculares para hemodiálise seja um departamento funcional de uma 

unidade de diálise, o pessoal técnico pode ser partilhado.  

Artigo 29.º 

Cobertura médica 

1. Um centro de acessos vasculares para hemodiálise obriga-se, no desenvolvimento da sua atividade 

assistencial, a: 

a) Disponibilizar um horário normal de funcionamento de forma a poder orientar qualquer 

situação eletiva; 

b) Intervir da forma tecnicamente mais adequada, sendo esta aquela que contribui para uma 

maior prevalência de fístulas arteriovenosas funcionais e utilizáveis; 

c) Responder em tempo adequado, sendo este definido pela resposta tão rápida quanto o 

desejável, de forma a evitar a necessidade de colocação de cateter de hemodiálise. 



2. As situações urgentes deverão ser objeto de decisão nas primeiras 24 horas após referenciação, pelo 

que deverá ser garantido um modelo de contato permanente. 

3. Excluem-se do âmbito da atividade do centro de acessos vasculares situações: 

a) Cuja emergência ponha em risco a vida do doente; 

b) Que pela sua complexidade requeiram internamento hospitalar; 

c) Obriguem à colocação de cateteres venosos centrais. 

Artigo 30.º 

Especificações técnicas, instalações e equipamentos 

1. Um centro de acessos vasculares para hemodiálise deve dispor das instalações e equipamentos 

técnicos adequados à realização dos atos médicos para que se encontra licenciado. 

2. As especificações técnicas dos compartimentos dos centros de acessos vasculares para hemodiálise 

e os requisitos mínimos de equipamento técnico encontram-se nos anexos IX a XI à presente 

portaria, da qual fazem parte integrante. 

3. Caso o centro de acessos vasculares para hemodiálise seja um departamento funcional de uma 

unidade de diálise, as instalações e os equipamentos podem ser partilhados.  

CAPÍTULO V 

Instalações técnicas 

Artigo 31.º 

Normas genéricas de construção, segurança e privacidade 

1. A construção deve contemplar a eliminação de barreiras arquitetónicas, nos termos da legislação em 

vigor. 

2. A sinalética deve ser concebida de forma a ser compreendida pelos utentes. 

3. Os acabamentos utilizados nas unidades de diálise devem permitir a manutenção de um grau de 

higienização adequada à atividade desenvolvida nos locais a que se destinam. 

4. As unidades de diálise devem garantir a localização de instalações técnicas, de armazenamento de 

fluídos inflamáveis ou perigosos e de gases medicinais, caso existam, nas condições de segurança 

legalmente impostas. 

5. Deve existir sistema de tratamento de água próprio, que, permanentemente, assegure a sua qualidade 

nos termos exigidos no Manual de Boas Práticas de Diálise Crónica. 

6. As unidades de diálise devem garantir, por si ou com recurso a terceiros, a gestão de resíduos em 

conformidade com as disposições legais. 



7. Os corredores destinados à circulação de utentes e demais circulações horizontais devem ter como 

pé direito útil mínimo 2,40 m, entendendo-se como tal a altura livre do pavimento ao teto ou teto 

falso. 

8. Os corredores destinados à circulação de utentes devem ter, no mínimo, 1,40 m de largura útil, 

admitindo-se, porém, corredores com 1,20 m de largura mínima em unidades já construídas e em 

funcionamento à data de entrada em vigor do presente diploma, desde que tal não comprometa as 

condições para evacuação de emergência. 

9. As portas das salas utilizadas na passagem de utentes devem ter, no mínimo, 1,00 m de largura útil.  

10. Sempre que a unidade não disponha de acesso de nível ao exterior ou tenha um desenvolvimento 

em altura superior a um piso, deve dispor de ascensor ou outro aparelho elevatório adequado. 

11. Se a unidade prestar cuidados a doentes acamados deve dispor de, pelo menos, um ascensor com 

capacidade para o transporte de camas, monta-camas, com dimensões interiores não inferiores a 

2,40m, 1,40m e 2,10m, respetivamente de comprimento, de largura e de altura.  

12. As unidades de diálise devem garantir as condições que permitam o respeito pela privacidade e 

dignidade dos utentes. 

13. Os equipamentos de suporte vital e de emergência devem estar acessíveis e funcionais e devem ser 

objeto de ensaios regulares documentados. 

14. A farmácia deve estar identificada, ser de acesso restrito a pessoal autorizado e dispor de 

monitorização das condições de temperatura e humidade. 

Artigo 32.º 

Qualidade da água 

1. As unidades de hemodiálise devem estabelecer protocolos de articulação com as entidades gestoras 

dos sistemas de abastecimento público de água, através dos quais deve ser estabelecida a regular 

troca de informação acerca das caraterísticas da água fornecida. 

2. Qualquer dificuldade no estabelecimento dos protocolos de articulação referidos no número 

anterior, deverá ser exposta à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).  

3. Os protocolos previstos nos números anteriores devem prever a obrigação de as entidades gestoras 

de sistemas de abastecimento público de água prestarem informação periódica, no mínimo 

trimestral, sobre a qualidade da água fornecida. 

4. Nos protocolos previstos nos números anteriores, deve, ainda, ser prevista uma obrigação de 

comunicação com antecedência, ou imediata, consoante aplicável, sempre que se verifique qualquer 

das seguintes situações: 

a) Poluição acidental da água; 



b) Aumento do teor de sólidos totais dissolvidos, de alumínio, de cálcio, de magnésio, de flúor, 

de cloro, de cloraminas, de nitrato, de sulfato, de arsénio, de bário, de selénio, de zinco e de 

metais pesados; 

c) Mudanças introduzidas na captação ou no tratamento da água, que possam provocar 

alteração da sua qualidade.  

5. Sempre que alterações na qualidade da água para consumo humano tornem necessária a utilização 

de outra fonte, as unidades de diálise deverão consultar a entidade gestora do sistema de 

abastecimento público e o Departamento de Recursos Hídricos da Agência Portuguesa do Ambiente 

sobre fontes alternativas disponíveis e ouvir o Delegado de saúde regional competente sobre a 

qualidade das mesmas, em termos de risco para a saúde da população em geral e dos doentes em 

hemodiálise em particular. 

6. Para efeitos de aplicação do disposto nos números anteriores, a ERS informará as entidades gestoras 

dos sistemas de abastecimento público, as autarquias locais e os Delegados de saúde regionais sobre 

a existência e localização das unidades de diálise em funcionamento nas respetivas áreas territoriais.  

Artigo 33.º 

Especificações técnicas 

As especificações técnicas, no que diz respeito aos compartimentos das unidades de diálise e aos requisitos 

mínimos de equipamento técnico e médico, encontram-se descritas nos anexos I a VIII à presente portaria, 

da qual fazem parte integrante.  

CAPÍTULO VI 

Instrução do processo 

Artigo 34.º 

Documentação 

1. Sem prejuízo de outros elementos exigidos por lei, os pedidos de licença de funcionamento das 

unidades privadas de diálise e dos centros de acessos vasculares para hemodiálise devem ser 

acompanhados da seguinte documentação: 

a) Cópia autenticada do cartão de identificação de pessoa coletiva ou no caso de pessoa singular 

do Cartão de Cidadão ou, alternativamente, do bilhete de identidade do requerente e do 

respetivo cartão de contribuinte;  

b) Declaração de compromisso de entrega da relação nominal do pessoal e respetivo mapa com 

a distribuição pelos diferentes grupos profissionais e cópias das respetivas cédulas ou carteiras 

profissionais, no prazo máximo de 60 dias a contar da data da licença de funcionamento;  

c) Certidão atualizada do registo comercial ou código de acesso à certidão permanente; 



d) Memória descritiva e justificativa e telas finais dos projetos de arquitetura, instalações e 

equipamentos elétricos, instalações e equipamentos mecânicos, instalações e equipamentos 

de água e esgotos e instalação da rede de gases medicinais, relativos às instalações em que a 

unidade deverá funcionar, assinados por técnicos devidamente habilitados; 

e) Certificado da Autoridade Nacional de Proteção Civil ou equivalente que comprove o 

cumprimento do regulamento de segurança contra incêndios e cópia do Projeto de segurança 

contra incêndios em edifícios aprovada pela mesma entidade. 

2.  A unidade deverá dispor em arquivo da seguinte documentação:  

a) Cópia ou extrato do contrato com entidades certificadas para a gestão de resíduos 

hospitalares;  

b) Protocolo celebrado entre a unidade periférica de diálise e a unidade central com que se 

articula; 

c) Protocolo celebrado entre a unidade periférica de diálise e a entidade gestora do sistema de 

abastecimento público da água, que garanta a informação periódica das caraterísticas da água 

fornecida; 

d) Documentação comprovativa da qualidade da água tratada, após o último passo de 

purificação no sistema de tratamento de água para diálise, nos termos exigidos pelo Manual 

de Boas Práticas de Diálise Crónica. 

3. Adicionalmente, se aplicável, a unidade deverá dispor em arquivo a seguinte documentação:  

a) Cópia ou extrato do contrato com entidade certificada para o fornecimento de artigos 

esterilizados;  

b) Certificado ou licença de exploração das instalações elétricas, exceto quando exista 

autorização de utilização atualizada;  

c) Autorização para aquisição direta de medicamentos, emitida pelo INFARMED-Autoridade 

Nacional do Medicamentos e Produtos de Saúde, I.P.; 

d)  Cópia do termo de responsabilidade pela exploração das instalações elétricas;  

e) Certificado de inspeção das instalações de gás. 

4. A tramitação do pedido obedece ao procedimento ordinário, nos termos do artigo 5.º do Decreto-

Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto. 

Artigo 35.º 

Condições de funcionamento 

1. São condições de funcionamento:  



a) A idoneidade do requerente, a qual, no caso de se tratar de pessoa coletiva, deve ser 

preenchida pelos administradores, diretores ou gerentes que detenham a direção efetiva do 

estabelecimento;  

b) A idoneidade profissional dos elementos da direção clínica e demais pessoal clínico e técnico;  

c) O cumprimento dos requisitos que permitam a garantia da qualidade do tratamento, de 

acordo com o estipulado no Manual de Boas Práticas de Diálise Crónica.  

2. Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, é considerado idóneo o requerente em 

relação ao qual se não verifique algum dos seguintes impedimentos:  

a) Proibição legal do exercício do comércio;  

b) Condenação, com trânsito em julgado, qualquer que tenha sido a natureza do crime, nos 

casos em que tenha sido decretada a interdição do exercício de profissão;  

c) Inibição do exercício da atividade profissional pela respetiva Ordem ou associação 

profissional pública durante o período determinado.  

3. Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1, são considerados profissionais idóneos aqueles em 

relação aos quais não se verifique algum dos seguintes impedimentos:  

a) Condenação, com trânsito em julgado, qualquer que tenha sido a natureza do crime, nos 

casos em que tenha sido decretada a interdição do exercício de profissão;  

b) Inibição do exercício da atividade profissional pela respetiva Ordem durante o período 

determinado.  

4. O disposto nos n.ºs 2 e 3 deixa de produzir efeitos após reabilitação ou pelo decurso do prazo de 

interdição fixado pela decisão condenatória.  

5. O requerente deve apresentar junto da entidade competente os documentos comprovativos de que 

se encontram preenchidas as condições de licenciamento constantes do n.º 1, no prazo de 10 dias 

úteis a contar da notificação da decisão de licença, sob pena de caducidade da mesma.  

CAPÍTULO VII 

Disposições finais e transitórias 

Artigo 36.º 

Prazo de adaptação 

As unidades em funcionamento à data da publicação da presente portaria, dispõem do prazo de 90 dias para 

se adequarem aos requisitos nela previstos. 

Artigo 37.º 

Norma revogatória 



É revogada a Portaria n.º 347/2013, de 28 de novembro. 

Artigo 38.º 

Início de vigência 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

__ de _____________ de 2022 

O Secretário de Estado da Saúde 

Diogo Serras Lopes 

  



ANEXOS 

ANEXO	I	

(a	que	se	refere	o	artigo	33.º)	

	

Unidades	de	Hemodiálise	

Compartimentos	a	considerar:	

DESIGNAÇÃO	 FUNÇÃO	
ÁREA	ÚTIL	

(mínima,	m2)	

LARGURA	

(mínima,	m)	
OBS.	

ÁREA	DE	ACOLHIMENTO	

Receção/secretaria	
Atendimento	e	
secretariado	

-	 -	 -	

Zona	de	arquivo	
Conservação	de	

arquivo	documental	
-	 -	 -	

Zona	de	espera	
Doentes	e	

acompanhantes	
-	 -	 -	

Instalação	sanitária	de	
público	a)	

-	 -	 -	 -	

Macas/cadeiras	de	
rodas	

Arrumação	de	macas	e	
cadeiras	de	rodas	

-	 -	 -	

ÁREA	ASSISTENCIAL	

Vestiário	de	doentes	 -	 -	 -	
Devem	ser	separados	

por	género	

Instalação	sanitária	de	
doentes	a)	

-	 -	 -	
Adaptada	a	pessoas	
com	mobilidade	
condicionada	

Gabinete	de	consulta	 Consulta	de	doentes	 10	 -	 -	

Sala	de	hemodiálise	 -	 1,8	x	2,5m/posto	 -	

Devem	ser	
considerados	espaços	

para	posto	de	
enfermagem,	zona	de	
pesagem	de	doentes	e	

circulação	

	

	 	



DESIGNAÇÃO	 FUNÇÃO	
ÁREA	ÚTIL	

(mínima,	m2)	

LARGURA	

(mínima,	m)	
OBS.	

ÁREA	DE	PESSOAL	

Instalação	sanitária	de	
pessoal	

-	 -	 -	 -	

Vestiário	de	pessoal	 -	 -	 -	 -	

ÁREA	LOGÍSTICA	

Copa	
Preparação	de	
refeições	ligeiras	

-	 -	 -	

Farmácia	 -	 -	 -	
Dispensável	se	existir	
farmácia	centralizada	

Compartimento	de	
sujos	e	despejos	

Para	arrumação	
temporária	de	sacos	
de	roupa	suja	e	de	
resíduos	e	despejos	

-	 -	 -	

Sala	de	desinfeção	–	
zona	de	desinfeção	b)	

Para	lavagem	e	
desinfeção	de	material	

de	uso	clínico	
-	 -	 Facultativa	

Sala	de	desinfeção	–	
zona	limpa	b)	c)	

Com	esterilizador	de	
tipo	adequado	e	
ligação	à	zona	de	
desinfeção	por	
“guichet”	ou	por	

máquina	de	lavar	com	
2	portas	

-	 -	

Exigível	quando	a	
unidade	não	utilizar	
exclusivamente	

material	descartável,	
não	dispuser	de	

serviços	centralizados	
ou	recurso	ao	exterior	

Zona	de	roupa	limpa	 Armazenagem	 -	 -	
Arrumação	em	

armário/estante/carro	

Depósito	de	material	
Arrumação	de	
material	diverso	

-	 -	 -	

Unidade	de	
tratamento	de	água	

-	 -	 -	 -	

	

a) Caso	a	instalação	sanitária	adaptada	a	pessoas	com	mobilidade	condicionada	esteja	localizada	de	forma	a	poder	servir	
quer	a	zona	de	espera	quer	os	vestiários	de	doentes	sem	devassa	da	zona	assistencial,	considera-se	aceitável	a	existência	de	apenas	
uma.		

b) Aplicam-se	os	comentários	do	anexo	sobre	equipamento	de	desinfeção	esterilização.		

c) Deve	estar	separada	da	zona	de	desinfeção	por	divisória	integral	até	ao	teto	(ou	teto	falso),	sendo	admissível	a	existência	
de	uma	porta	de	comunicação.		

	



ANEXO	II	

(a	que	se	refere	o	artigo	33.º)	

	

Climatização	e	ventilação	

Requisitos	mínimos:		

1. Todos	 os	 compartimentos	 deverão	 satisfazer	 as	 condições	 da	 atmosfera	 de	 trabalho,	 de	 temperatura	 e	 de	 humidade	
previstas	na	legislação	em	vigor	sobre	o	comportamento	térmico	e	sistemas	energéticos	dos	edifícios	e	sobre	higiene	e	
segurança	do	trabalho.	

2. As	especificações	previstas	neste	anexo	apenas	são	exigidas	para	as	atuais	unidades	de	diálise	em	funcionamento	quando	
sejam	realizadas	remodelações	nos	compartimentos.	

	

A.	CONDIÇÕES	INTERNAS	E	CARATERIZAÇÃO	DAS	UNIDADES	DE	TRATAMENTO	DE	AR	

	 Sala	de	hemodiálise	 Farmácia	 	

Tratamento	 VC/UI/UTA*	 VC/UI**	 	

Ar	novo	 30	m3/h.p	(1)	 2	ren/h	 	

Condições	ambiente	
Verão:	máximo	25o	C	 Máximo	25oC	 	

Inverno:	mínimo	22o	C	 Mínimo	18oC	 	

Extração	 sim,	forçada	(2)	 sim,	forçada	(2)	 	

Pressão	 Sobrepressão	 -	 	

	

B.	CONDIÇÕES	DE	EXTRAÇÃO	DE	AR	NOUTRAS	SALAS	DE	APOIO	AOS	DIVERSOS	SERVIÇOS	

Nas	salas	de	apoio	com	eventual	produção	de	ambientes	poluídos,	serão	aplicados	sistemas	de	extração	forçada	de	ar,	devendo	ser	
consideradas	nesses	casos	as	seguintes	taxas	de	extração	de	ar:	

Sala	de	despejos	 10	ren/h	

Instalações	sanitárias	 10	ren/h	

Copas	 10	ren/h	

	

Notas:	

(1) Todas	as	UTA	(Unidade	de	Tratamento	de	Ar)	e	UTAN	(Unidade	de	Tratamento	de	Ar	Novo)	deverão	ser	dotadas	de	
módulo	de	pré-filtragem	EU5	e	de	módulo	de	filtragem	EU9	na	Sala	de	colocação	de	cateteres	e	EU7	nas	restantes	salas.		

(2) Com	sistemas	de	extração	generalizados,	o	sistema	de	“sujos”	deverá	ser	independente	do	de	“limpos”.		

Observações:	

* -	VC	:	ventiloconvector	;	UI	:	unidade	de	indução	(Na	sala	de	hemodiálise	poderá	ser	utilizada	uma	UTA,	por	sala,	para	permitir	
o	controle	de	temperatura	em	cada	sala).		

** -	Poderá,	em	alternativa,	ser	instalada	uma	unidade	de	expansão	direta	(split)		



ANEXO	III	

(a	que	se	refere	o	artigo	33.º)	

	

Gases	medicinais	e	aspiração	

	

Número	mínimo	de	tomadas	a	considerar:	

local	 O2	 CO2	 N2O	 Aspiração	

Sala	de	hemodiálise	(1)	 1/posto	 -	 -	 1/posto	

	

(1) As	tomadas	são	exigidas	apenas	no	caso	de	a	Unidade	estar	integrada	em	unidade	de	saúde	com	outras	valências	que	
careçam	de	gases	medicinais	e	de	vácuo.	Em	caso	contrário,	apenas	é	necessária	a	existência	de	garrafa	de	oxigénio	(1/20	
postos	de	hemodiálise)	e	de	aparelho	de	aspiração,	portátil	(1/30	postos	de	hemodiálise),	em	cada	sala.		

	

Requisitos	especiais:

1. Se	existir	central	de	vácuo,	esta	deve	ser	fisicamente	separada	das	restantes,	com	a	extração	do	sistema	situada	a	uma	
cota	de,	pelo	menos,	3	m	acima	das	admissões	de	ar	próximas.	

2. Se	o	ar	comprimido	respirável	for	produzido	por	compressores,	a	central	deve	ser	fisicamente	separada	das	restantes.	
3. Todas	 as	 centrais	devem	 ter	uma	 fonte	de	 serviço,	 uma	 fonte	de	 reserva	 e	uma	 fonte	de	 emergência,	 de	 comutação	

automática.	
4. As	tomadas	devem	ser	de	duplo	fecho	não	intermutáveis	de	fluido	para	fluído.	
5. A	utilização	do	tubo	de	poliamida	apenas	deverá	ser	permitida	nas	calhas	técnicas,	suportes	de	teto	e	colunas	de	teto,	

quando	integrado	pelo	fabricante	e	desde	que	acompanhados	dos	respetivos	certificados	CE	medicinal.	
6. Os	equipamentos	de	gases	medicinais	devem	possuir	marcação	CE	medicinal.	As	instalações	de	gases	medicinais	devem	

estar	registadas	no	INFARMED.	

	 	 	



ANEXO	IV	

(a	que	se	refere	o	artigo	33.º)	

	

Equipamentos	de	desinfeção	e	esterilização	

	

Requisitos	mínimos	a	considerar:	

	

1. Para	a	obtenção	de	artigos	esterilizados,	deverão	adotar-se	as	seguintes	modalidades:	

a) Utilização	exclusiva	de	artigos	descartáveis	(não	podem	ser	reprocessados	para	utilização	posterior);	

b) Utilização	de	artigos	esterilizados	em	entidade	externa	certificada;	

c) Utilização	 de	 artigos	 esterilizados	 em	 serviço	 interno	 de	 esterilização	 para	 uma	 parte	 ou	 a	 totalidade	 das	
necessidades	 da	 unidade	 de	 saúde.	 Em	 caso	 de	 esterilização	 pelo	 serviço	 interno	 de	 apenas	 uma	 parte	 do	
material,	o	restante	deverá	ser	obtido	com	recurso	às	opções	descritas	nas	alíneas	a)	e	b);	

d) Utilização	de	artigos	esterilizados	em	serviço	central	de	esterilização;	

2. Todos	os	dispositivos	potencialmente	contaminados	são	manipulados,	recolhidos	e	transportados	em	caixas	ou	carros	
fechados	para	a	 área	de	descontaminação	de	 forma	a	 evitar	o	 risco	de	 contaminação	dos	 circuitos	 envolventes	 e	de	
doentes	e	pessoal.	

3. O	serviço	interno	de	esterilização	deve	satisfazer	aos	normativos	em	vigor	com	vista	a	assegurar	o	cumprimento	das	
seguintes	fases:	

a) Recolha	de	instrumentos	ou	dispositivos	médicos;	

b) Limpeza	e	descontaminação;	

c) Triagem,	montagem	e	embalagem;		

d) Esterilizador	validado	e	mantido	de	acordo	com	a	legislação	nacional,	adaptado	às	necessidades	do	serviço	e	ao	
tipo	de	técnicas	utilizadas;	

e) Em	caso	de	existência	de	uma	Central	de	Esterilização	para	a	totalidade	dos	artigos	esterilizados	da	unidade	de	
saúde,	esta	deverá	estar	concebida,	organizada	e	equipada	de	acordo	com	os	normativos	e	legislação	em	vigor,	
dispor	da	capacidade	adequada	às	necessidades	da	unidade	de	saúde	e	estar	certificada.		

	

	 	



ANEXO	V	

(a	que	se	refere	o	artigo	33.º)	

	

Equipamentos	frigoríficos	

	

Requisitos	mínimos	a	considerar:	

	

EQUIPAMENTO	 Copa	 Farmácia	
	

	

Frigorifico	tipo	doméstico	com	congelador	independente	 sim	 -	 	

Frigorífico	de	modelo	laboratorial	próprio	para	a	conservação	de	medicamentos,	
certificado	para	o	efeito	equipado	com	registador	de	temperatura	e	alarme	

-	 sim	 	

	

O	equipamento	descrito	deve	ter	capacidade	adequada	às	necessidades	da	unidade	de	saúde	a	que	se	destina	e	ser	alimentado	em	
energia	elétrica	pela	rede	de	socorro.



ANEXO	VI	

(a	que	se	refere	o	artigo	33.º)	

	

Instalações	e	equipamentos	elétricos	

As	instalações	e	equipamentos	elétricos	devem	satisfazer	as	regras	e	regulamentos	aplicáveis,	as	condições	constantes	no	
Manual	de	Boas	Práticas	de	Diálise	Crónica	e	os	seguintes	requisitos	mínimos:	

SERVIÇO	/	COMPARTIMENTO	
Sistema	de	sinalização	
de	chamada	e	alarme	

Alimentação	de	socorro*	
(iluminação	geral)	

Alimentação	de	socorro	*	
(tomadas	de	corrente	e	
alimentações	especiais)	

ÁREA	DE	ACOLHIMENTO	

Receção/Secretaria	 -	 a)	 -	

Zona	de	espera	 -	 a)	 -	

I.S.	 a)	 a)	 -	

Macas/cadeiras	de	rodas	 -	 a)	 -	

Vestiário	de	doentes	 a)	 a)	 -	

ÁREA	ASSISTENCIAL	

Gabinete	de	consulta	 -	 a)	 -	

Sala	de	hemodiálise	 b)	 a)	 a)	c)	

Diálise	peritoneal	 a)	 a)	 a)	c)	

ÁREA	DE	PESSOAL	

Vestiário	de	pessoal	c/	I.S.	 -	 a)	 -	

ÁREA	LOGÍSTICA	

Roupa	limpa	 -	 a)	 -	

Depósito	de	material	 -	 a)	 -	

Material	de	consumo	 -	 a)	 d)	

Copa	 -	 a)	 d)	

Unidade	de	tratamento	de	água	 -	 a)	 a)	

Sala	de	sujos	e	despejos	 -	 a)	 -	

	

a) Obrigatório		

b) Facultativo.	 Na	 instalação	 de	 iluminação	 a	 obrigatoriedade	 aplica-se	 à	 manutenção	 de,	 pelo	 menos	 50%	 do	 nível	 de	
iluminação	normal	do	compartimento,	para	além	da	que	está	prevista	nas	Regras	Técnicas	das	Instalações	Elétricas	de	B.T..		

c) O	necessário	para	os	 sistemas,	 instalações	e	 equipamentos	existentes	ou	previstos.	Deverá	existir	o	número	de	 tomadas	
necessário	à	ligação	individual	de	todos	os	equipamentos	cuja	utilização	simultânea	esteja	prevista	(um	equipamento	por	
tomada)	mais	uma	tomada	adicional	para	equipamento	de	limpeza.		

d) Uma	tomada	de	corrente	para	frigorífico.		



	

Requisitos	especiais:	

	

1. As	unidades	de	diálise	devem	dispor	de	um	sistema	acústico-luminoso	que	assegure	a	chamada	de	enfermeira	ou	outro	
pessoal	em	serviço	pelos	doentes.	O	sistema	deve	satisfazer	às	seguintes	condições:	
a) Incorporar	 um	 dispositivo	 de	 chamada	 e	 um	 sinalizador	 luminoso	 de	 confirmação	 de	 chamada	 instalados	 nos	

compartimentos	 indicados	 no	 quadro	 anterior,	 facilmente	 acessível	 pelo	 utente.	 O	 cancelamento	 da	 chamada	 só	
poderá	ser	efetuado	no	próprio	compartimento	onde	se	realizou	a	chamada.	A	chamada	é	assinalada	por	sinalização	
acústica	e	luminosa	no	local	de	permanência	do	pessoal	de	serviço;	

b) O	sistema	deve	ser	considerado	uma	instalação	de	segurança;	
2. A	fonte	de	segurança	de	socorro	deverá	ter	uma	autonomia	de	6	horas	à	potência	nominal.	
3. As	salas	de	diálise	devem	dispor	de	quadro	elétrico	próprio	exceto	nas	salas	de	diálise	peritoneal.	Cada	monitor	deve	ser	

alimentado	por	circuito	individual	com	proteção	por	dispositivo	diferencial.	
4. As	unidades	de	diálise	devem	dispor	de	um	sistema	de	telecomunicações	que	assegurem	as	ligações	telefónicas	internas	e	

externas	com	a	funcionalidade	de	procura	automática	do	destinatário.	
5. Em	 locais	 onde	 sejam	 prosseguidas	 práticas	 de	 hemodiálise	 domiciliária	 é	 facultativo	 o	 cumprimento	 dos	 seguintes	

requisitos:	

a) Existência	de	fonte	de	segurança	de	socorro;		

b) Iluminação	de	emergência;		

c) Climatização.		

6. Todos	os	ascensores	deverão	dispor	das	condições	para	se	movimentarem	até	ao	piso	de	entrada	em	caso	de	 falha	de	
energia	elétrica.	Pelo	menos	um	ascensor	com	capacidade	para	transporte	de	paciente	em	cadeira	de	rodas	deve	manter-
se	em	funcionamento	com	alimentação	de	socorro.	

	

Definições:	

1. Alimentação	de	socorro	ou	de	substituição:	alimentação	elétrica	destinada	a	manter	em	funcionamento	uma	instalação	ou	
partes	desta	em	caso	de	falta	da	alimentação	normal	por	razões	que	não	sejam	a	segurança	de	pessoas.	A	fonte	de	segurança	
de	socorro	será	constituída,	em	regra,	por	um	grupo	gerador	acionado	por	motor	de	combustão.	

2. De	acordo	com	as	regras	técnicas	das	instalações	elétricas,	os	equipamentos	essenciais	à	segurança	das	pessoas	deverão	
ser	alimentados	por	uma	fonte	de	segurança	ou	de	emergência.

	 	



ANEXO	VII	

(a	que	se	refere	o	artigo	33.º)	

	

Equipamento	sanitário	

	

Requisitos	mínimos	a	considerar:	

SERVIÇO/COMPARTIMENTO	 EQUIPAMENTO	SANITÁRIO	

Instalação	sanitária	de	público,	adaptada	a	pessoas	com	mobilidade	condicionada:	

Antecâmara	(se	existir)	 Lavatório	(recomendável)	

Cabine	de	retrete	 Lavatório	e	bacia	de	retrete	(2)	

Instalação	sanitária	de	doentes	(1):	

Antecâmara	(se	existir)	 Lavatório	(recomendável)	

Cabine	de	retrete	 Lavatório	e	bacia	de	retrete	(2)	

Gabinete	de	consulta	 Lavatório	(3)	

Sala	de	hemodiálise	 Lavatório	(3)	

Sala	de	diálise	peritoneal	 Lavatório	(3)	

Instalações	sanitárias	de	pessoal:	

Antecâmara	(se	existir)	 Lavatório	(recomendável)	

Cabine	de	retrete	 Lavatório	e	bacia	de	retrete	

Copa	 Tina	de	bancada	

Sala	de	sujos	e	despejos	 Lavatório	e	pia	hospitalar	

Sala	de	desinfeção	 (4)	

Unidade	de	tratamento	de	água	 (4)	(5)	

	

(1) Devem	ser	separados	por	géneros.		

(2) Com	acessórios	para	pessoas	com	mobilidade	condicionada.		

(3) Com	torneiras	de	comando	não	manual.		

(4) Com	pontos	de	água	e	de	esgoto.		

(5) Deve	satisfazer	a	legislação	em	vigor	e	as	condições	constantes	no	Manual	de	Boas	Práticas	de	Diálise	Crónica.		

	

	 	



ANEXO	VIII	

(a	que	se	refere	o	artigo	33.º)	

	

Equipamento	médico	e	equipamento	geral	

	

Equipamento	médico	e	geral	a	considerar:	

	

DESIGNAÇÃO	 EQUIPAMENTO	MÉDICO	E	GERAL	 	 Qt.	 	

ZONA	DE	TRATAMENTOS	

Gabinete	de	consulta	

Esfigmomanómetro	 	 1	 	

Estetoscópio	 	 1	 	

Catre	 	 1	 	

Sala	de	hemodiálise	

Monitor	de	hemodiálise	 	 1	por	posto		

Cadeirão	de	hemodiálise	 	 1	por	posto		

Aspirador	de	secreções	 	 1	 	

Carro	de	emergência,	com:	monitor/desfibrilhador,	aspiração,	material	de	
intubação	traqueal,	equipamento	de	ventilação	manual,	bala	de	oxigénio,	
tábua	e	fármacos	de	reanimação	 	

1	/unidade	
	

Eletrocardiógrafo	 	 1	 	

	Equipamento	para	monitorização	de	TA	 	 1	 	

	Dispositivo	para	determinação	rápida	da	glicemia	 	 1	 	

Balança	de	plataforma	ou	cadeirão	balança	 	 1	 	

Equipamento	para	monitorização	de	TA	 	 1	 	

Sala	de	diálise	peritoneal/Gabinete	
de	ensino/treino	

Estetoscópio	 	 1	 	

Dispositivo	para	diálise	peritoneal	automática	 	 1	 	

Candeeiro	de	observação	 	 1	 	

	 	



ANEXO	IX	

(A	que	se	refere	o	artigo	30.º)	

Centro	de	acessos	vasculares	para	Hemodiálise:	áreas	

COMPARTIMENTOS	A	CONSIDERAR:	

Designação	 Função	
Área	útil		
(mínima)		

m2	

Largura	
(mínima)		

m	
Observações	

Área	de	acolhimento	

	 Secretaria	com	zona	de	atendimento	de	
público	 -	 -	 -	

Zona	de	espera	
Zona	de	espera	com	zona	de	

atendimento	de	público	junto	à	receção	
/secretaria	

	 	 -	

Instalação	sanitária	de	
público	 -	 -	 -	 Adaptada	a	pessoas	com	

mobilidade	condicionada	

Vestiário	de	doentes	
Para	doentes	de	cirurgia	vascular	e	
procedimentos	endovasculares,	com	
instalação	sanitária,	cabinas	para	
mudança	de	roupa	e	cacifos	

8+4	 -	

Adaptados	a	pessoas	com	
mobilidade	condicionada;		
Para	ambos	os	sexos;	

Deverá	ser	contigua	à	área	de	
recuperação	

Gabinete	de	consulta	 Para	avaliação	clínica	e	realização	de	
ecodoppler	 10	 2,6	

Facultativo.	
Obrigatório	apenas	na	valência	de	

consulta	de	acesso	vascular	
Área	de	procedimentos	

Transfer	 Transferência	de	doente	da	zona	
externa	para	a	zona	interna	 -	 -	 -	

Zona	de	desinfeção	de	
pessoal	 -	 -	 -	 De	preferência	em	área	aberta,	

contígua	à	sala	de	procedimentos	

Sala	de	procedimentos	
(a):	

Realização	de	procedimentos	cirúrgicos	
em	acessos	vasculares	(classe	A	–	

cirurgia	“minor”	com	anestesia	local)	
e/ou	endovasculares	

24	 4,5	 	

Área	de	recuperação	

Sala	de	recuperação	 Para	recuperação	após	procedimento	
2	postos	por	sala	(cama	ou	cadeirão)	

10/cama	
4/cadeirão	 -	

Em	cama	ou	cadeirão,	com	
cortinas	separativas;		

Inclui	o	espaço	para	um	posto	de	
controlo;	

Exclui-se	área	de	passagem.	
Instalação	sanitária	de	

doentes	 -	 -	 -	 Adaptada	a	pessoas	com	
mobilidade	condicionada.		

Área	de	pessoal	
Vestiário	de	pessoal	 -	 -	 -	 -	
Instalação	sanitária	de	

pessoal	 -	 -	 -	 -	

  



Área	logística	

Transfer	de	material	 Entrada	de	material	vindo	do	exterior	
do	bloco	 -	 -	 -	

Sala	de	sujos	e	despejos	
Para	arrumação	temporária	de	sacos	de	

roupa	suja	e	resı́duos,	despejos	e	
máquina	de	eliminação	

-	 -	 -	

Sala	de	desinfeção	
Zona	de	descontaminação:	

-	Para	lavagem	e	desinfeção	de	material	
de	uso	clı́nico;	

3	 -	 -	

	 Zona	limpa	(b):	
Com	esterilizador	adequado	 -	 -	

Exigı́vel	quando	a	unidade	não	
utilizar	exclusivamente	material	
descartável,	não	dispusar	de	
serviços	centralizados	de	
esterilização	ou	recurso	ao	

exterior.	
Farmácia	 -	 -	 -	 Dispensável	se	existir	farmácia	

centralizada	na	unidade	
Zona	de	roupa	limpa	 Armazém	 -	 -	 Arrumação	em	armário	/estante	/	

carro	
Zona	de	material	de	uso	

clı́nico	 Armazém	 -	 -	 Arrumação	em	armário	/estante	/	
carro	

Zona	de	material	de	
consumo	 Armazém	 -	 -	 Arrumação	em	armário	/estante	/	

carro	
Zona	de	medicamentos	 Armazém	 -	 -	 Arrumação	em	armário	/estante	/	

carro	
Zona	de	produtos	
esterilizados	 Armazém	 -	 -	 Arrumação	em	armário	/estante	/	

carro	
Sala	de	equipamento	 -	 -	 -	 -	

Material	de	limpeza	 -	 -	 -	 -	
	

a)	O	pavimento,	paredes	e	tetos	devem	ser	laváveis	e	desinfetáveis	e	sem	juntas.	O	pavimento	deve	ser	antiestático.	
b)	Deve	estar	separada	da	zona	de	desinfeção	por	divisória	integral	até	ao	teto	(ou	teto	falso),	sendo	admissı́vel	a	existência	de	
uma	porta	de	comunicação.		
	

	



ANEXO	X	

(A	que	se	refere	o	artigo	30.º)	

Centro	de	acessos	vasculares	para	hemodiálise:	climatização	

	

	

CLIMATIZAÇÃO:		
	 Sala	de	procedimentos	

(classe	A)		
Sala	de	recuperação	 Sala	de	desinfeção		

Farmácia		(caso	
exista)		

Sala	de	consulta	(caso	
exista)		

Sala	de	sujos	e	Instalações	
despejos	sanitárias		

Tratamento		 UTA	e	ventilador	(3)		
UTA	e	ventilador	por	sala	
e	anexos	(3)		

UTA	e	ventilador	
especı́fico		

Ventiloconvetor	*		 Ventiloconvetor	*		 --		

Filtragem	do	ar		 F5	e	F9		 F5	e	F9		 F4	e	F7		 F7		 **	(1)		 --		
Filtragem	suplementar		 sim,	terminal;	H14		 sim,	H12	(4)		 não		 -		 -		 --		
Humidificação		 sim,	por	vapor		 sim,	por	vapor		 não		 -		 -		 --		
Sobrepressão/subpressão		 Sobrepressão	(5)		 Sobrepressão	(5)		 Sobrepressão	(5)		 -		 -		 --		

Insuflação		
difusores	c/	filtros	terminais,	
H12		

difusores		 difusores		 -		 -		 --		

Caudal	de	ar	recirculado		 10	ren	/h		 10	ren	/h		 8	ren	/h		 2	ren	/h	(1)		 -		 --		
Recirculação		 sim		 sim		 sim		 -		 -		 --		
Extração		 -		 -		 -		 sim,	forçada	(2)		 sim,	forçada	(2)		 10	ren	/h	
Ar	novo		 100	m3	/	h.p.		 50	m3	/	h.p.		 50	m3	/	h.p.		 -		 **	(1)		 --		
Diferencial	de	temperatura		máximo	8ºC	em	frio		 máximo	8ºC	em	frio		 máximo	8ºC	em	frio		 -		 -		 --		

Condições	ambiente		 22ºC	-	25ºC;	40	a	60%HR		
23o	C	-	25	o	C;	40	a	
60%HR		

24o	C	–	26	o	C;	40	a	
60%HR		

18o	C	–	25	o	C		 22o	C	–	25	o	C		 --		

	
*)	Poderão	ser	utilizados	outros	tipos	de	unidades	terminais,	desde	que	não	sejam	de	expansão	direta	nem	promovam	a	recirculação	do	ar	com	dispensa	de	filtragem.	**)	Para	os	caudais	
mı́nimos	de	ar	novo,	aplica-se	a	legislação	em	vigor.	
	
1)	A	UTAN	a	utilizar	deverá	ter	filtragem	final	mı́nima	F7	nas	Consultas,	Farmácia	e	Esterilização	(zona	suja).	F9	no	BO	e	Esterilização	(zona	limpa).	
2)	Com	sistemas	de	extração	generalizados,	o	sistema	de	“sujos”	deverá	ser	independente	do	de	“limpos”.		
3)	Recomenda-se	que	a	UTA	seja	dotada	de	variador	de	velocidade,	garantindo	o	caudal	nominal.		
4)	Os	filtros	deverão	estar	montados	fora	da	sala	e	com	fácil	acessibilidade.		
5)	A	sala	de	procedimentos	deve	estar	em	sobrepressão	em	relação	aos	restantes	locais	adjacentes.		
	



ANEXO	XI	

(A	que	se	refere	o	artigo	30.º)		

Centro	de	acessos	vasculares	para	hemodiálise:	instalações	e	equipamentos	elétricos	

	

Instalações	e	equipamento	elétricos	

Serviço	/	

compartimento	

Sistema	de	

sinalização	de	

chamada	e	

alarme	

Alimentação	

de	energia	de	

socorro	

(iluminação)	

(*)	

Alimentação	

de	energia	de	

socorro	(*)	

(tomadas	de	

corrente	e	

alimentações	

especiais)	

Alimentação	

de	energia	de	

segurança	

Médica	(**)	

Ligações	

equipotenciais,	

pavimentos	

antiestáticos	

e	neutro	

isolado	

Segurança	

c/contactos;	

ligações	

equipotenciais	

suplementares	

e	sistema	IT	

médico	

Área	de	acolhimento	

Receção	/	

secretaria		

(f)	 (b)	 -	 -	 -	 -	

Zona	de	espera		 -	 (b)	 -	 -	 -	 -	

Instalação	

sanitária	de	

público		

(b)	 (b)	
-	 -	 -	 -	

Vestiário	de	

doentes		

(b)	 (b)	 -	 -	 -	 -	

Gabinete	de	

consulta		

-	 (b)	 (b)	 -	 -	 -	

Área	de	procedimentos	

Transfer		 -	 (b)	 -	 -	 -	 -	

Zona	de	

desinfeção	de	

pessoal		

-	
(b)	

-	 -	 -	 -	

Sala	de	

procedimentos	

(a):		 (b)	(i)	 (b)	

12	tom.	+	

alim.	

Marquesa	

(b)	

(c)+(h)	 (e)+(g)	 (b)	

Preparação	dos	

doentes		

(b)	 (b)	 (b)	 -	 -	 -	

Área	de	recuperação	

Sala	de	

recuperação	

(b)	 (b)	 (b)	 -	 -	 -	

Instalação	

sanitária	

(b)	 (b)	 -	 -	 -	 -	

Área	de	pessoal	

Vestiário	de	

pessoal	

-	 (b)	 -	 -	 -	 -	

Instalação	

sanitária	de	

pessoal	

-	
(b)	

-	 -	 -	 -	

  



Área	logística	

Copa	 -	 (b)	 (d)	 -	 -	 -	

Transfer	de	

material	

-	 -	 -	 -	 -	 -	

Sala	de	sujos	e	

despejos	

-	 (b)	 -	 -	 -	 -	

Sala	de	

desinfeção	
-	

(b)	
-	 -	 -	 -	

Farmácia	
-	 (b)	 (d)	 -	 -	 -	

Zana	de	roupa	

limpa	

-	 (b)	 -	 -	 -	 -	

Zona	de	

material	de	uso	

clínico	

-	
(b)	

-	 -	 -	 -	

Zona	de	

material	de	

consumo	

-	
(b)	

-	 -	 -	 -	

Zona	de	

medicamentos	

-	 (b)	 -	 -	 -	 -	

Zona	de	

produtos	

esterilizados	

-	
(b)	

-	 -	 -	 -	

Sala	de	

equipamento	

-	 (b)	 -	 -	 -	 -	

Material	de	

limpeza	

-	 (b)	 -	 -	 -	 -	

	

(*)	Alimentação	de	socorro	ou	de	substituição:	alimentação	elétrica	destinada	a	manter	em	funcionamento	uma	instalação	

ou	partes	desta	em	caso	de	falta	da	alimentação	normal	por	razões	que	não	sejam	a	segurança	de	pessoas.	A	fonte	de	

energia	elétrica	de	socorro	será	constituı́da,	em	regra,	por	um	grupo	gerador	acionado	por	motor	de	combustão.	De	acordo	

com	as	regras	técnicas	das	instalações	elétricas	de	Baixa	Tensão,	os	equipamentos	essenciais	à	segurança	das	pessoas	

deverão	ser	alimentados	por	uma	fonte	de	segurança	ou	de	emergência,	que	não	deve	ser	usada	para	outros	fins,	caso	seja	

única.		

**)	Alimentação	de	energia	de	segurança	médica:	alimentação	elétrica	destinada	a	manter	em	funcionamento	

equipamentos	essenciais	à	realização	de	exames,	prestação	de	cuidados	ou	operações	aos	doentes.	Em	regra,	esta	

alimentação	é	assegurada	por	unidades	de	alimentação	ininterrupta	(UPS)	ligadas	a	grupo(s)	de	socorro.	A	autonomia	das	

UPS	não	deverá	ser	inferior	a	15	minutos.	A	iluminação	operatória	(luz	sem	sombra)	deve	ser	alimentada	por	uma	fonte	

com	autonomia	mı́nima	de	1	hora,	que	no	caso	de	não	haver	grupo	gerador	deve	ser	de	3	horas.		

a)	Facultativo.	

b)	Obrigatório.	

c)	Iluminação,	tomadas	de	corrente	e	alimentação	especiais,	exceto	tomada	para	RX	portátil.	

d)	Uma	tomada	de	corrente	para	frigorı́fico.	

e)	Ligadores	de	terra	para	massas	metálicas	não	elétricas	e	pavimentos	antiestáticos.	

f)	Sistema	que	permita	a	comunicação	entre	a	entrada	do	serviço	e	o	interior	(facultativo).	

g)	Sistema	de	distribuição	de	energia	a	neutro	isolado	(IT	médico)	com	sinalização	e	alarme	de	defeito.	

h)	Iluminação	de	luz	sem	sombra	com	autonomia	própria	mı́nima	de	1	hora.	

i)	Sistema	de	sinalização	de	impedimento	de	entrada	na	sala	de	exames	durante	a	realização	dos	exames,	caso	se	trate	de	

sala	para	procedimentos	endovasculares	
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dfizijdjlEdeeieflgoiduEl_EmljioigdEyduidfizdEjlòbblEl_EfbxeEògfl̂f̀e�EE
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dTQMXSTEMOENJZJ[RKNMNTOEJNTXSJZJ[MNMOE�E\RTEÔHWEXMEUTQNMNTWEOJOSTGjSJ[MOETEOJOSiGJ[MOE�EMENJQTV̂HENHE
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10 prioridades para o futuro da Saúde, do ponto de vista da Medicina Geral e Familiar

Na Reunião Geral dos Colégios de 26/10/2022, o Sr. Bastonário pediu às Direções dos Colégios de Especialidade
que definissem as prioridades para o futuro da saúde em Portugal, no contexto do Serviço Nacional de Saúde,
tendo em conta as especificidades de cada especialidade.

Neste sentido, a Direção do Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar identifica dez pontos
fundamentais para o futuro da saúde em Portugal:

1. Integrar os médicos nas decisões que interferem diretamente no exercício e no perfil profissional
específico.

2. Implementar a complementaridade com as instituições e restantes serviços do Sistema Nacional de
Saúde, eliminando redundâncias e duplicações não justificadas pelo contexto clínico do doente:

a. Atestados médicos por doença e certificados de incapacidade temporária;
b. Prescrição de medicamentos ou exames auxiliares de diagnóstico ou terapêutica;
c. Documentos de saúde ou de natureza pericial.

3. Implementar um sistema de inovação e desenvolvimento em saúde:
a. Enquadramento próprio e descentralizado;
b. Gestão autónoma;
c. Capacidade de implementação de soluções locais;
d. Promover a interação com as universidades e centros de investigação.

4. Diminuição da carga burocrática:
a. Uniformização de documentos de apoio aos processos no SNS, como os procedimentos de

segurança (plano de emergência interno e segurança dos utentes e dos profissionais, PPCIRA,
triagem de resíduos, etc…);

b. Agilização dos processos relacionados com o Ministério da Saúde e outros Ministérios, como o
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Ministério da Educação nos múltiplos
pedidos de relatórios para fins diversos, na formalização da justificação de faltas, nos apoios
sociais, entre outros;

c. Flexibilização da validade documental, nomeadamente ao nível do receituário crónico, cuidados
respiratórios domiciliários e outros procedimentos de natureza clínica;

d. Criação de automatismos nos programas de rastreio que evite a atual duplicação de cuidados e
de percursos dos utentes.

5. Otimização dos sistemas informáticos:
a. Implementação do processo clínico unificado, incluindo informação clínica de todos os serviços

dos diferentes profissionais que intervêm na assistência ao utente;
b. Promover uma auditoria clínica ao funcionamento das aplicações em utilização na área da saúde;
c. Modernização dos equipamentos informáticos;

Av. Almirante Gago Coutinho, 151 – 1749 - 084 LISBOA
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d. Inclusão automática dos resultados de exames no processo clínico eletrónico, evitando a
necessidade de transcrição, com respeito pela autonomia dos cidadãos;

e. Interoperabilidade de sistemas com migração de informação para o processo clínico eletrónico do
cidadão.

6. Reforma da rede de referenciação:
a. Possibilitar um percurso dos utentes pelos serviços de saúde, ágil e eficiente;
b. Introdução de sistemas de comunicação e decisão em tempo real entre os diferentes níveis de

cuidados;
c. Implementação de sistemas de consultoria entre os serviços hospitalares e os Cuidados de Saúde

Primários.
7. Revisão da carga de trabalho dos médicos especialistas:

a. Adequar às necessidades de saúde da população integrada na lista;
b. Redução das listas de utentes, tendo em conta a atividade profissional:

i. Atividade assistencial direta aos utentes
ii. Consulta à distância

iii. Contactos indiretos
iv. Investigação e desenvolvimento
v. Governança clínica

vi. Reuniões de serviço
vii. Docência e atividades como formador

viii. Tempo para formação e atualização profissional
c. Adequação dos horários às tarefas reais do exercício médico nos CSP;
d. Promoção do trabalho de equipa, no princípio da solidariedade.

8. Revisão dos processos de avaliação dos profissionais de saúde e das equipas:
a. Tendo em conta o seu perfil profissional.

9. Implementação de ferramentas de apoio à decisão clínica:
a. Acesso universal a sistemas como o UpToDate, BMJ Best Practice, DynaMed, entre outros.

10. Combate ao desperdício:
a. Investimento na literacia dos cidadãos;
b. Implementação de uma política de saúde em todos os setores.

A Direção do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Médicos está disponível para

trabalhar com o Sr Bastonário e o Conselho Nacional, com os restantes Colégios da Ordem dos Médicos, com as

Associações e Sociedades Científicas representativas e com as estruturas do Ministério da Saúde para

operacionalizar estas medidas.

Aprovado por: Marta Dora Ornelas, Elsa Martins, André Reis, Paulo Simões, Paulo Santos, Joana Silva Abreu, Ivo

Reis, Maria José Guimarães Colaço, Edite Spencer, Rute Teixeira, Ana Luísa Bettencourt, Mónica Fonseca, Gonçalo

Envia

Paulo Santos

Presidente do Colégio de MGF
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Assinado por: PAULO ALEXANDRE DE AZEVEDO
PEREIRA DOS SANTOS
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Data: 2022.11.17 07:58:06+00'00'
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Psiquiatria da Infância e Adolescência 

 

 

  A Psiquiatria da Infância e Adolescência (PIA) é uma especialidade médica 
que que assegura a prestação de cuidados e intervenções diferenciadas na 
área da saúde mental à população de idade pediátrica (com idade inferior 
a 18 anos). As atividades do Psiquiatra da Infância e Adolescência envolvem 
assim a promoção da saúde mental, a avaliação, diagnóstico e definição de 
estratégias terapêuticas para situações de perturbação mental e também a 
intervenção preventiva em grupos de risco. Para o desenvolvimento do seu 
trabalho é fundamental a articulação com outras especialidades médicas 
(Pediatria, Psiquiatria, Medicina Geral e Familiar, Psiquiatria) e não 
médicas, com a comunidade (Tribunais, CPCJ, escolas), devendo estar 
integrado e coordenando uma equipa multidisciplinar (psiquiatras da 
infância e adolescência, psicólogos, enfermeiros, técnicos de serviço social, 
terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, entre outros) 

 

 A situação atual da Psiquiatria da Infância e Adolescência devido à falta de 
recursos humanos (médicos e outros técnicos) e acentuadas disparidades 
territoriais leva à existência de uma grave carência na cobertura do país. 
Existem áreas sem cobertura ou com uma cobertura notoriamente 
insuficiente a nível de cuidados de PIA. No que diz respeito a internamento 
(com um total de apenas 45 camas) e aos serviços de urgência (apenas 3) o 
cenário existente é extremamente deficitário. 

Para a resolução destas graves carências seria imprescindível a tomada de 
um conjunto de medidas que consideramos fundamentais: 

- Reforço dos recursos humanos médicos e não-médicos 

- Constituição de equipas multidisciplinares nos Serviços/Unidades. 

- Abertura de um maior número de camas de internamento. 

- Criação de Serviços em todos os Centros Hospitalares ou Unidades Locais 
de Saúde cuja dimensão populacional seja superior a 250.000 habitantes 
(critérios populacionais determinados pela Circular Normativa n.º 
06/DSPSM da DGS, de 17/06/05). 



  
- Constituição de Equipas de Comunitárias de Saúde Mental de PIA.  
 
- Criação de MCDTs específicos de PIA para uma contabilização fidedigna 
dos atos médicos e não-médicos. 
 
- Implementação de uma rede de cuidados continuados integrados de 
saúde mental para a infância e adolescência. 
 

 

 



Análise atual da relação Radiologia – Sistema Nacional de Saúde, com 

propostas a curto e médio prazo – contributo da direção do Colégio de 

Radiologia da Ordem dos Médicos 

 

Independentemente da organização da saúde em Portugal, nomeadamente da relação que se pense 

adequada entre os sectores público, privado e social, há determinados problemas e soluções que 

julgamos fundamentais para implementar no sector público, para incrementar e otimizar a resposta 

da Radiologia, disciplina transversal ao saber clínico. 

A base será sempre a mesma e aplicável a qualquer especialidade: um projeto que inclua carreira 

médica, formação / investigação, condições financeiras, condições de trabalho / qualidade de vida. 

Será primeiramente apresentada uma versão holística a médio prazo e posteriormente soluções 

urgentes / curto prazo. 

 

Informação prévia: 

A Radiologia é uma especialidade médica com relevância crescente e continuada nos sistemas de 

saúde: 

• Tem a sua evolução ligada ao desenvolvimento tecnológico, logo muito mais célere do que 

a média do desenvolvimento do conhecimento médico. 

• Impacta transversalmente a qualidade do sistema (um Hospital com um mau serviço de 

Radiologia é sempre um Hospital deficitário; num Hospital com um mau serviço de outra 

especialidade (e.g. ORL), apenas esse Serviço é afetado) – gatekeeper da qualidade. 

• Contacta todas as outras especialidades, promovendo a sua ação adequada (através do 

rastreio, diagnóstico precoce e diagnóstico) e avaliando a sua ação (quer na adequação dos 

pedidos, quer na avaliação dos resultados terapêuticos) – gatekeeper da qualidade. 

• Ao conter o saber transversal da imagem deve ser o responsável por auditar a qualidade da 

utilização dos métodos de imagem pelas outras especialidades – gatekeeper da imagem. 

• Não gera custos – não faz autorreferenciação, ao contrário de diversas outras 

especialidades – gatekeeper da apropriação. 

• Ao ser uma especialidade tecnológica, confere ao Radiologista capacidades e 

conhecimentos que, aliados à sua formação clínica de base, o coloca como fulcral no 

desenvolvimento de tecnologias de informação e aplicação de tecnologias de inteligência 

artificial nos sistemas de saúde, para além da já banalizada telemedicina – gatekeeper 

tecnológico. 

• Funciona como elo comum de ligação das consultas multidisciplinares 

• É pioneira na certificação de subespecialidades 

• Efetua tratamentos minimamente invasivos altamente dirigidos com claro ganho em 

tempo de recuperação, complicações e prognóstico 

• É o centro da Medicina personalizada ao ser a imagem o determinante da avaliação não 

invasiva do fenótipo – gatekeeper da medicina personalizada. 



 

Estas e outras características fazem com que seja por muitos considerada como a Medicina Interna 

do século atual (tendo por base a referência ao clássico papel central dessa especialidade na 

Medicina). 

 

Contexto e realidade atual: 

Aumento crescente e continuado da solicitação de exames radiológicos, motivado pelo incremento 

das indicações clínicas, agravado pela prática frequente de uma Medicina defensiva. 

Redução drástica e continuada de horas de trabalho dos especialistas de Radiologia nos diversos 

Serviços de Radiologia do SNS, com impacto não só na resposta assistencial programada 

(diagnóstica e terapêutica), mas também na resposta em contexto de urgência, havendo hoje, a 

nível nacional, apenas um Hospital (CHUC) com resposta de Radiologia residente 24h/7d. 

Consequentemente, redução da capacidade formativa dos Serviços de Radiologia, não se formando 

novos profissionais, fechando o ciclo vicioso. 

 

Problemas de base: 

 

• Financiamento hospitalar coloca o Serviço de Radiologia como um custo e não um 

proveito: se o serviço não trabalhar há menor gasto. A valorização financeira do impacto 

drástico que a ausência de uma atividade de Radiologia adequada tem na qualidade dos 

serviços prestados, com todos os custos associados, é de difícil quantificação e, portanto, 

menosprezada. 

Este aspeto ajudou a arredar o Radiologista dos centros de decisão intra-hospitalar, sendo que este 

vazio se repercute nas decisões dos mesmos, sobretudo num contexto crescente da importância da 

vertente tecnológica para um desempenho eficiente e adequado. 

 

• Não aplicação da legislação / normativo dos Centros de Responsabilidade Integrada (CRI) 

aos Serviços de Radiologia. 

Não permite uma reorganização do sistema que vise a resposta ao problema: carreira médica, 

formação / investigação, condições financeiras, condições de trabalho / qualidade de vida. 

 

• Assédio por parte dos operadores de saúde privados, que disponibilizam condições 

financeiras e de trabalho muito interessantes, inclusivamente associadas a componente de 

investigação científica e formação diferenciada. 



Esta disparidade de condições limita a capacidade de fixação de especialistas no setor público (em 

número, mas também e sobretudo, em horas de trabalho). 

 

• Obsolescência frequente dos equipamentos, aparelhos pesados de imagem (TC, RM, 

angiógrafos) subutilizados e aparelhos de ecografia dispersos pelo sistema de saúde sem 

organização centralizada, logo com utilização não eficiente (ecógrafos em diversos serviços 

com multiplicidade de sondas, subutilização, não ligados a sistemas de arquivo de imagem, 

etc.). 

 

• Total desregulação da telerradiologia 

 

Baseada apenas numa noção de custo e nunca de qualidade para a decisão dos operadores. 

Não cumprimento com a norma da ACSS. 

Ausência de auditorias. 

 

• Definição dos atos médicos e do seu valor desajustada da realidade 

Tabelas de nomenclatura/codificação de atos não adequadas à realidade atual. 

Valor dos atos inadequadamente definidos e sem qualquer relação com a qualidade do ato 

realizado, aspeto que não promove o investimento em tecnologia (a mesma ecografia realizada num 

aparelho topo de gama por um médico subespecializado ou realizada num aparelho obsoleto por 

um médico generalista tem o mesmo valor aos olhos do pagador). 

 

• Qualidade em Radiologia 

Ausência de definição e aplicação de métricas de qualidade, aspeto que não permite valorizar atos 

isolados nem o desempenho de equipas / serviços. 

Não promove o investimento em tecnologia, uma vez que a realização de um exame num aparelho 

obsoleto é valorizado da mesma forma que o realizado no estado da arte, independentemente da 

acuidade diagnóstica e dose de radiação. 

Impossibilidade dos Médicos de Família prescreverem exames apropriados quando esses exames 

são RM’s – implicando a realização de exames de TC que não têm interesse e posteriormente, após 

consulta hospitalar, realizar então o exame adequado, pelo que duas consultas hospitalares serão 

consumidas, fora todo o tempo perdido no processo. 

 

 



• Desadequação formal dos processos de formação 

 

Obsolescência do curriculum de formação do internato complementar de Radiologia, que data de 

1999, desadequado à realidade atual. O Colégio procura há mais de 4 anos que seja publicado o 

novo CV, parado na ACSS. 

Ausência de acreditação de centros de formação para a formação pós-graduada. 

 

Soluções: 

Aproveitar e melhorar a capacidade instalada no SNS 

• Registo nacional de aparelhos de imagem por forma a propor uma revisão otimizada do 

parque de aparelhos instalados e maior eficiência na sua utilização multidisciplinar. 

• Alargar o período de funcionamento dos equipamentos de TC e RM (por exemplo até às 

24h e ao fim de semana), por forma a responder às listas de espera, servindo para 

complementar os honorários dos funcionários do Serviço em formato tipo produção 

adicional. 

 

Organizar a gestão dos serviços: tipo CRI  

• Diferentes formas de cálculo da produtividade do Serviço: 

a. com base no valor do ato constante da tabela dos exames de diagnóstico da ACSS; 

b. com base no valor pago se o exame for efetuado fora do hospital. 

• Considerar o valor poupado pela não realização de exames inapropriados. 

• Determinar critérios de qualidade por forma a ter benchmarks; permitir concursos com 

adequada ponderação na qualidade; premiar os melhores. 

• Associar sempre todas as vertentes – carreira médica, formação / investigação, condições 

financeiras, condições de trabalho / qualidade de vida – associadas à qualidade na 

determinação das métricas de avaliação do CRI. 

• Organização moderna dos Serviços por áreas do saber, procurando sempre que possível ter 

médicos subespecialistas nas áreas cerne do Hospital e incluir este aspetos nos concursos 

de telerradiologia/outsourcing. 

• Capacidade de poder responder em rede inter-hospitalar e eventualmente aos centros de 

saúde como fonte extra de financiamento 

 

Otimizar a utilização de tecnologias de informação 

• Telerradiologia para resposta intra-hospitalar: na urgência; como complemento ao 

radiologista in loco. 

• Telerradiologia para resposta inter-hospitalar: na urgência; como segunda opinião 

especializada; para formação à distância. 



• Telerradiologia para resposta a centros de saúde. 

• Centralização de PACS (Picture Archiving and Communication System), idealmente com um 

PACS único a nível nacional – redução da repetição de exames; permitir comparação de 

exames; facilitação da rede de referenciação inter-hospitalar. 

• Aplicação de software de ajuda à apropriação e monitorização da prescrição – redução de 

exames inapropriados com redução dos custos, otimização da resposta clínica e formação 

/ auditoria do prescritor. Este poderá ser igualmente o garante que a liberalização de 

prescrição de RM pelos médicos de família venha a ser eficiente e não redundar em 

desperdício. 

• Melhoria da funcionalidade dos Radiology Information System (RIS), com capacidade de 

comunicação nos dois sentidos e permitindo integração com o software de ajuda à 

apropriação e monitorização da prescrição. 

• Centralização de softwares de pós-processamento / de ajuda ao diagnóstico – redução de 

custos; aumento da eficiência e qualidade da resposta; facilitar discussão em tempo útil do 

caso com o prescritor. 

• Radiologista como o gatekeeper e condutor do processo de introdução de ferramentas de 

inteligência artificial na imagem médica. 

• Criação da rede de consultadoria imagiológica aos centros de saúde, eventualmente com 

ecografia e consulta de radiologia de intervenção. 

 

 

Melhorar a formação em Radiologia 

 

• Necessidade do novo curriculum de formação para o internato complementar de 

Radiologia, adequado aos moldes definidos pela European Society of Radiology – (feito e 

proposto pelo Colégio há mais de 4 anos e ainda aguarda publicação pela ACSS) 

• Acreditação de Serviços de Radiologia nacionais para a formação pós-graduada no contexto 

da subespecialização nas diferentes áreas da Radiologia (promovendo a fidelização dos 

médicos em formação e o aumento a diferenciação dos Serviços). 

• Fomentar a parceria com Universidades e Centros Académicos, recorrendo a centros de 

simulação para melhorar a aprendizagem e manutenção de proficiência, particularmente 

na Radiologia de Intervenção. 

 

 

Soluções a curto prazo / urgentes 

1) Antes de se conseguir normativo para gestão dos Serviços de Radiologia tipo CRI, permitir 

o outsourcing do Serviço para uma empresa constituída pelos médicos que nele trabalham 

vs. Dividir horário de trabalho em 20h regime atual e 20h em produção adicional. Nas 20h 

em regime atual todos teriam de fazer serviço de urgência e sempre que necessário 

formação / auditoria / trabalho não assistencial como garante de qualidade. 



O incremento de honorários (frequentemente a custo zero ou com poupança de dinheiro, 

dado que vários desses exames ao dia de hoje estarem a ser realizados fora do hospital ou 

não estarem a ser realizados impedindo, por exemplo, outros serviços de poderem gerar 

GDH’s ou consultas), iria permitir concorrer com os Serviços privados na angariação de 

profissionais. 

O maior número de profissionais permitiria dar maior resposta à urgência, aos exames 

programados e à formação, para além das consultas multidisciplinares. Disponibilizaria 

horas de Radiologista para implementação e auditoria de critérios de qualidade da imagem 

e do hospital. 

 

2) Implementar telerradiologia inter-hospitalar do SNS, para resposta a urgência sempre que 

não se consigam equipas locais; no entanto sempre salvaguardando regime de chamada 

para exames de ecografia de urgência (com indicações claramente definidas). Este aspeto 

permitiria igualmente associar equipas de diferentes hospitais para resposta a um só 

hospital/urgência – a redução do número de urgências (melhor qualidade de vida) seria 

compensada por urgências mais “pesadas” (melhor retribuição financeira). 

 

3) Centralizar a resposta à urgência pediátrica com base nos profissionais dos Serviços de 

Radiologia Pediátrica. 

 
4) Associar à vaga do internato específico, um contrato de trabalho com início e assinatura 

anterior ao términus do internato da especialidade (por forma a garantir a continuidade no 

Serviço do interno formado no local, com ganhos de eficiência e muitas vezes formatado 

para as necessidades do Serviço). Esta possibilidade permitiria ainda fidelizar o médico, 

previamente ao aliciamento por parte das entidades privadas. Poderá ser especialmente 

relevante nas vagas de  formação em centros periféricos / do interior do país, sobretudo se 

associado a condições especiais (ex.º: vaga de Radiologia em Évora associada a contrato pós 

especialidade de 2-4 anos com valor 120% do normal, mas obrigatório e vinculativo para 

quem ocupar a vaga – assim a pessoa que se desloca para a formação, sabe que lá pode 

ficar se quiser, permite a médio prazo pensar a instalar-se localmente). 

 

5) Definir centros de alta diferenciação por forma a agirem como centros de segunda opinião 

especializada dentro do SNS com a respetiva contrapartida financeira (permitindo não 

perder os médicos mais diferenciados, até porque pode estar integrado num contexto de 

carreira). Estes centros deverão otimizar protocolos de aquisição por aparelho e indicação 

por forma a influenciarem transversalmente a qualidade da atitude dos restantes Serviços 

nacionais (uniformização de protocolos de aquisição por patologia / aparelho). Não 

esquecer igualmente a necessidade de se poderem abrir vagas com perfil, dada a 

necessidade de saber mais diferenciado. 

 

6) Permitir, baseado em software de apoio à prescrição, o acesso à prescrição de qualquer 

exame à especialidade de Medicina Geral e Familiar - em vez do circuito: doente / médico 

de família / TC / especialista hospitalar / RM / especialista hospitalar - o circuito passaria a 

ser: médico de família / RM / especialista hospitalar. 



 

7) Proibir a auto-referenciação, responsável pela maioria do desperdício em imagem médica. 

Não confundir com a possibilidade de adequar um pedido ao exame necessário para a 

resposta clínica, que deverá ser feita pelo Radiologista sempre que necessário (nestes casos 

os doentes têm uma requisição de um método de imagem, por outro médico, com uma 

dúvida clínica, no entanto o exame prescrito não é o adequada, nessa altura o Radiologista 

adequará a prescrição ao exame apropriado e justificado, por forma a que o doente o possa 

realizar em tempo útil). 

 

8) Levantamento do parque de aparelhos no SNS e estudo da viabilidade do seu upgrade com 

concurso centralizado para todo o SNS, poupando custos por concurso de maior porte (o 

mesmo aplicável a consumíveis como contrastes ou agulhas de biópsia; ou a softwares de 

pós-processamento); pensar em parcerias com privados para a aquisição de aparelhos vs. 

leasing. 

 

9) Levantamento dos médicos radiologistas em termos de local de trabalho, horas de trabalho, 

idade e diferenciação por forma a identificar as lacunas humanas dos Serviços de Radiologia 

(estender este aspeto à identificação de lacunas de outros profissionais, enfermeiros, 

técnicos, auxiliares). Criação da definição da rede nacional de imagem – o que cada Serviço 

de cada Hospital deve incluir, tendo em conta o Hospital e a rede onde se insere. 

 

a. PACS centralizado – redução do custo direto (múltiplos PACS e respetivos contratos 

de manutenção) e do custo indireto (por duplicação de exames; por ausência de 

informação radiológica em determinado momento do percurso do doente; por 

complexidade processual da transferência de imagens nos processos de 

referenciação inter-hospitalar do doente). Facilitador da telerradiologia interna do 

SNS. 

b. Criação de registo nacional de dose acumulada de radiação para cada doente do 

SNS, com software que alerte o médico requisitante relativamente à ultrapassagem 

dos limites. 

c. Definição de valências de forma hierárquica permitindo cumprir o ponto 8 de forma 

eficiente e criando eficiência ao sistema integrado de resposta imagiológica. 

d. Processos de referenciação automática para a realização de exames altamente 

diferenciados conhecida pela rede, facilitando a marcação desses exames em 

centros diferenciados (como aludido previamente esses centros diferenciados 

poderiam determinar as boas práticas dos outros nessas áreas e uniformizar, por 

exemplo, protocolos de aquisição por aparelho e por patologia, o que permitiria 

otimização a vários níveis – resposta em telerradiologia; investigação clínica; 

métricas de qualidade representativas de cada serviço com menor viés; …). 

e. Criar uma via verde para a Radiologia de Intervenção + otimizar a resposta da 

Radiologia de Intervenção à urgência em hospitais com doentes politraumatizados. 

 

 



10) Aprovação e publicação do novo curriculum de formação para o internato complementar 

de Radiologia, adequado aos moldes definidos pela European Society of Radiology. 

 

11) Outros: 

a. Facilitar a abertura de consulta de Radiologia hospitalar e eventualmente alargá-la 

a determinados centros de saúde. 

b. Redes de internet hospitalar e computadores com capacidade para serem utilizados 

sem impactarem negativamente na eficiência do trabalho do radiologista in loco (e 

indispensáveis para o trabalho remoto). 

c. Presença de Enfermagem nos Serviços de Radiologia – medida que aumenta a 

segurança e a produtividade, para além da qualidade do serviço prestado. 

d. Suprir, em número e qualidade, as necessidades de pessoal administrativo dos 

Serviços de Radiologia, com previsível impacto positivo na gestão dos Serviços e das 

listas de espera, apoiados em RIS adequados. 

e. Codificação adequada do trabalho – incluindo consultas, segundas leituras, 

consultas multidisciplinares, investigação, formação, auditoria – por forma a 

valorizar adequadamente o trabalho efetuado pelo Radiologista – o relatório de um 

exame é cerca de 60% do trabalho que tem de ser feito para que haja qualidade no 

que se faz – benchmarks internacionais. 

f. Incluir no órgão consultor da gestão do SNS um representante dos diretores dos 

Serviços de Radiologia que deverá fomentar como base da sua ação as discussões 

num “Fórum de Diretores de Serviços de Radiologia do SNS”, onde se discutam as 

soluções e os problemas dos diferentes Serviços com realidades diversas e 

equivalentes. 

 

 

Ao dispor para qualquer outra contribuição ou reunião que se julgue necessário 

Pela direcção do Colégio de Radiologia da Ordem dos Médicos 

Hugo Marques 
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Colégio de Urologia 

Medidas ou propostas para uma melhor prestação de cuidados em Urologia a nível nacional. 

 

 

- Reestruturação das urgências metropolitanas  

- Instituição da telemedicina para diálogo com os hospitais referenciadores de urgências e 
médicos de família  

- Autonomia para contratação de urologistas e anestesistas entre outras especialidades 
(liberdade na escolha das equipas) 

- Aposta no desenvolvimento tecnológico e científico dos serviços (e.g. investimento na 
cirurgia robótica, percutânea, biópsia de fusão) 

- Implementação do novo regulamento do internato em formação específica de urologia 

- Alteração do modelo de avaliação do internato / avaliação final 

- Valorização das carreiras e valorização salarial 

- Incentivos ligados à produção; trabalho por objectivos, com criação de centros de 
responsabilidade, alteração e restruturação da cirurgia adicional com menos entraves à sua 
realização 

- Padrão mínimo de recursos humanos e técnicos a que os Serviços deveriam obedecer (por ex 
não permitir “serviços” com 1-2 especialistas). Avaliação dos recursos e capacidades técnicas 
dos serviços e organizar referenciação inter-hospitalar de patologias de acordo com a 
complexidade. 
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Respostas as seguintes Questõers

1. Quantos Médicos Internistas faltam em cada Hospital Segundo ACSS e RRH

2. Quantos Médicos Internistas faltam em cada Hospital Segundo ACSS e RRH

3. Ameaças a curto e médio prazo para a capacidade Assistencial dos Serviços de Medicina Interna

4. Propostas e sugestões de soluções

2. Quantos Médicos Internistas desempenham funções noutros Serviços em cada Hospital



1. Quantos Médicos Internistas faltam em cada Hospital Segundo ACSS e RRH



Necessidade de restruturação dos quadros dos Serviços de Medicina Interna

Questões

Identificação do Serviço/Hospital

Qual o nº de médicos Especialistas em Medicina Interna que está definido no Quadro oficial do Serviço?

Qual o nº de médicos Especialistas em Medicina Interna que realmente existem a trabalhar na actividade 
assistencial do Serviço (na dependência do Director de Serviço)?

Quantos Médicos Especialistas em Medicina Interna ocupam funções administrativas no Hospital (não 
trabalhando na dependência directa do Director de Serviço)?

Quantos Médicos Especialistas em Medicina Interna desempenham actualmente funções noutros 
Serviços/áreas assistenciais do Hospital? (Não estando por isso sob alçada técnica do Director de Serviço de 

Medicina Interna)

Quantos Médicos Especialistas em Medicina Interna saíram do Serviço para ocupar funções assistenciais 
noutros serviços/áreas nos últimos 3 anos?

Quantos Médicos Especialistas em Medicina Interna necessita o Serviço para poder cumprir os critérios de 
composição do Quadro Clínico especificados no documentos de RRH em MI (páginas 43 a 46 do 

documento)?





Internistas 
integram S. 

Med. Interna

Nº expectável 
segundo ACSS

Nº em falta 
segundo ACSS

Nº Expectável 
segundo RRH

Nº em falta 
segundo RHH

Hospital Aveiro 38 57 19 58 20

Hospital 
Portalegre

8 30 22 40 32

ULSAM 31 52 21 66 35

H. Leiria 31 54 23 60 29

CHTViseu 40 57 17 60 20

1. Quantos Médicos Internistas faltam em cada Hospital Segundo ACSS e RRH



Internistas 
integram S. 

Med. Interna

Nº expectável 
segundo ACSS

Nº em falta 
segundo ACSS

Nº Expectável 
segundo RRH

Nº em falta 
segundo RHH

H. Braga 30 61 31 70 40

H. Portimão 20 35 15 30 10

CHUA 24 57 33 65 41

CHEDV 30 57 27 57 27

CHVNG-E 50 64 14 84 34

H. Guarda 24 35 11 36 12

CHPorto 32 73 41 60 28

1. Quantos Médicos Internistas faltam em cada Hospital Segundo ACSS e RRH



Internistas 
integram S. 

Med. Interna

Nº expectável 
segundo ACSS

Nº em falta 
segundo ACSS

Nº Expectável 
segundo RRH

Nº em falta 
segundo RHH

HGarcia Orta 20 62 42 57 37

CHMA 22 52 30 60 38

HBarcelos 12 12 0 24 12

CHTMAD 42 57 15 53 11

CHOeste 12 38 26 35 23

CHBMontijo 24 46 22 44 20

H Litoral 
Alentejano

13 27 14 35 22

1. Quantos Médicos Internistas faltam em cada Hospital Segundo ACSS e RRH



Internistas 
integram S. 

Med. Interna

Nº expectável 
segundo ACSS

Nº em falta 
segundo ACSS

Nº Expectável 
segundo RRH

Nº em falta 
segundo RHH

CHTS 24 86 62 60 36

CHUSJ 55 74 19 90 45

H. Guimarães 30 54 24 60 30

HCastelo Branco 12 29 17 29 17

H. Figueira Foz 12 26 14 35 23

Hospital Beja 14 31 17 36 22

CHUC 60 85 25 80 20

H. Setúbal 27 46 19 40 13

ULSMatosinhos 39 43 4 57 18

1. Quantos Médicos Internistas faltam em cada Hospital Segundo ACSS e RRH



Cedido pelo Prof. Armando Carvalho, CHUC



Internistas 
integram S. 

Med. Interna

Nº Total de 
Internistas no 

Hospital

Nº Internistas 
fora S. Med. 

Interna

Percentagem 
fora do S. 
Medicina

Nº Saídas 
últimos 3 anos

Hospital Aveiro 38 55 17 30% 7

Hospital 
Portalegre

8 12 4 30% 1

H. Pulido 
Valente

11 12 1 8% 2

ULSAM 31 59 28 47% 9

MII CHULN 14 15 1 7% 9

H. Leiria 31 46 15 32% 5

H. Funchal 48 59 11 18,6% 6

2. Quantos Médicos Internistas desempenham funções noutros Serviços em cada Hospital



Internistas 
integram S. 

Med. Interna

Nº Total de 
Internistas no 

Hospital

Nº Internistas 
fora S. Med. 

Interna

Percentagem 
fora do S. 
Medicina

Nº Saídas 
últimos 3 anos

H. Braga 30 61 31 50,8% 5

H. Portimão 20 24 4 16,6% 3

CHUA 24 51 27 52% 8

CHEDV 30 40 10 25% 5

CHVNG-E 50 71 21 29.5% -

H. Guarda 24 33 9 27.3% 3

CHPorto 32 53 21 39.6% 4

2. Quantos Médicos Internistas desempenham funções noutros Serviços em cada Hospital



Internistas 
integram S. 

Med. Interna

Nº Total de 
Internistas no 

Hospital

Nº Internistas 
fora S. Med. 

Interna

Percentagem 
fora do S. 
Medicina

Nº Saídas 
últimos 3 anos

H. Figueira Foz 12 18 6 33.3% 1

Hospital Beja 14 17 3 17.6% 5

M4 HFFonseca 7 16 9 56% 4

HBÂngelo 29 51 22 43.1% 2

CHUC 60 89 29 32,5% 10

H. Setúbal 27 31 4 12.9% 2

ULSMatosinhos 39 52 13 25% 2

2. Quantos Médicos Internistas desempenham funções noutros Serviços em cada Hospital



Internistas 
integram S. 

Med. Interna

Nº Total de 
Internistas no 

Hospital

Nº Internistas 
fora S. Med. 

Interna

Percentagem 
fora do S. 
Medicina

Nº Saídas 
últimos 3 anos

HGarcia Orta 20 23 3 13% 1

CHMA 22 34 12 35.3% 5

HBarcelos 12 15 3 20% 4

CHTMAD 42 56 14 25% 7

CHOeste 12 12 0 0% 0

CHBMontijo 24 30 6 20% 1

H Litoral 
Alentejano

13 19 6 31.6% 4

2. Quantos Médicos Internistas desempenham funções noutros Serviços em cada Hospital



Internistas 
integram S. 

Med. Interna

Nº Total de 
Internistas no 

Hospital

Nº Internistas 
fora S. Med. 

Interna

Percentagem 
fora do S. 
Medicina

Nº Saídas 
últimos 3 anos

CHTS 24 43 19 44.1% 7

M3 HFFonseca 7 10 3 30% 6

CHUSJ 55 117 62 52.9% 4

H. Guimarães 30 40 11 27.5% 2

HSFX – CHLO 11 15 4 26.6% 6

HCastelo
Branco

12 21 9 42.8% 1

CHTViseu 40 57 17 29.8% 16

2. Quantos Médicos Internistas desempenham funções noutros Serviços em cada Hospital



3. Ameaças a curto e médio prazo para a capacidade Assistencial dos Serviços de Medicina Interna

Reformas
Rescisões para o 
Serviço Privado

Capacidade 
Formativa

Ruptura da 
Capacidade 
Assistencial

Ciclo Vicioso

Ausências 
Prolongadas 



4. Propostas e sugestões de soluções

Diálogo

Estratégias de 
reposição da 
capacidade 
assistencial

Extensão do 
estudo das 

carências a todos 
os Hospitais
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Assunto: Propostas Emergentes e a Médio Prazo na restruturação da Especialidade de Medicina Interna 

 

 
Distinto Bastonário da Ordem dos Médicos, 
Dr. Miguel Guimarães 
 
 
Nos últimos dias temos vindo a registar um conjunto de intervenções que pretendem, de forma avulsa, 
oferecer soluções para um conjunto de "problemas estruturais do SNS".  
 
É entendimento do CEMI que esta iniciativa estratégica é do domínio da OM, e que o dever do CEMI é 
fornecer ao Sr. Bastonário toda a informação que recolheu e compilou em relação aos problemas 
significativos que vivencia na sua Especialidade (e que tem vindo a discutir com o Sr. Bastonário e com a ACSS 
desde 2021). 
 
Acresce que temos assistido a declarações que nos parecem pouco sustentadas no conhecimento da 
realidade nacional da nossa Especialidade, pelo que não poderíamos deixar de munir o Sr. Bastonário deste 
conhecimento e propostas específicas de reabilitação URGENTE da Especialidade de Medicina Interna, com 
a apresentação de um conjunto de propostas emergentes, urgentes e a médio prazo. 
 
Nesse sentido, o CEMI elaborou o presente documento que agora enviamos para apreciação, tendo por 
base informação que temos recolhido em vários Serviços. Transcrevemos ainda a informação que enviamos 
para a ACSS e para a OM desde Outubro de 2021 (acrescentamos documento 
resumo ACSS_12_10_2021.pdf). 
 
Decidimos ainda que não podemos deixar de contribuir com propostas claras para modificar a situação que 
todos vivemos nos nossos Serviços, evitando situações de dificuldade e colapso; por isso e na parte final do 
documento, incluímos 14 propostas de medidas urgentes que achamos que não devem deixar de ser 
registadas junto da OM. 
 
Como Premissas Prévias, cumpre-nos informar o seguinte: 

1. Não consideramos colocar em risco a qualidade da formação dos Internos de Medicina Interna, 
abdicando de critérios claros de atribuição de capacidade formativa que promovem a exposição dos 
mesmos a um conjunto de situações clínicas e diferentes nosologias, concordantes com a posterior 
atribuição do grau de Especialista em Medicina Interna; 
 

2. Salienta-se que, a exemplo do que fizemos para 2022, o processo de atribuição final de idoneidades 
para 2023, foi muito ponderada, tendo em conta que 2021 foi ainda um ano atípico em termos de 
produção clínica (; para esse efeito, sempre que houve dúvidas quanto à aplicação dos critérios, o 
CEMI valeu-se também do histórico de atribuição de CF e dos números de produção clínica anteriores 
à pandemia, ponderando as informações existentes em conjunto para evitar acertos profundos e 
drásticos. As mesmas visitas de Verificação de Idoneidade acima referidas poderão vir a 
condicionar num futuro próximo a retirada de capacidade formativa a alguns Serviços, pelo que o 
conhecimento desse facto pesou na decisão final, ainda que aguardando a aprovação dos 
respectivos relatórios. 
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Durante o ano de 2021 tivemos oportunidade de perceber que se registava um progressivo decréscimo dos 

Recursos Humanos em Medicina Interna nos diversos Serviços do País, sem que os mecanismos de dotação 

dos quadros dos vários Hospitais se apercebessem, em face da criação de “novas” especialidades hospitalares 

dotadas elas próprias de especialistas em Medicina Interna. Esta realidade inexorável motivou este CEMI a 

encetar um conjunto de diligencias de modo a informar a OM e a ACSS. Fizemos, com ajuda de 35 Instituições 

Hospitalares, um inquérito para apurar a sua verdadeira extensão e gravidade. Anexamos o documento com 

um resumo detalhado do que apuramos (pdf ACSS_12_10_2021), e que pudemos discutir com a Direcção da 

ACSS após autorização do Sr. Bastonário da OM. Como principais conclusões que elencamos em mensagem 

enviada à ACSS (cc ao Sr. Bastonário da OM) em 12/2021, transcrevemos: 

1. “Poderá haver pequenas imprecisões nos números recolhidos, que merecerão reparo detalhado da 
nossa parte. Os Quadros que apresentamos foram actualizados com informação de outros Serviços 
de Medicina Interna que, entretanto fizeram chegar informação depois da nossa reunião. 

2. É de qualquer forma pungente a dimensão da informação recolhida, em particular: 
a. Em média 30% dos Médicos de Medicina Interna estão fora dos Serviços de Medicina 

Interna, ocupando outras funções ou competências que nada contribuem para a actividade 
assistencial a cargo dos ditos Serviços de Medicina Interna (em 37% dos Hospitais o valor de 
Médicos deslocados está acima de 30%, sendo superior a 50% em 4 Hospitais). Estes valores 
são imensamente discrepantes daqueles a que a ACSS tem acesso através da sua 
plataforma, revelando (conforme apuramos conjuntamente) a necessidade de actualizar 
estes registos em cada Hospital. 

b. As Necessidades (carências) de Médicos de Medicina Interna por Serviço estão na grande 
maioria dos casos acima das duas dezenas (quer analisemos esta carência de acordo com 
as orientações da ACSS, quer tendo em linha de conta a Rede de Referenciação em Medicina 
Interna). 

c. Estamos ainda preocupados, para além das dificuldades no cumprimento da actividade 
assistencial, com o impacto que esta carência terá na Capacidade Formativa de IFE, a rever 
nos próximos meses.” 

3. Saudamos o particular espírito de abertura da ACSS. Como afirmamos e reiteramos, estaremos 
completamente disponíveis para, no enquadramento com a Ordem dos Médicos e o Sr. Bastonário, 
encontrar soluções que permitam de uma forma planeada e faseada, repor a curto/médio prazo 
esta capacidade assistencial e formativa (propondo medidas de melhor aproveitamento das vagas 
de colocação de Internistas através dos habituais Concursos - a especificar, estratégias de fixação dos 
Internistas, melhoria dos registos nos SRH de cada Hospital, entre outros).” 

Desde essa altura, e nos últimos 6 meses, não registamos desenvolvimentos, o que muito nos tem alarmado, 

dado que após a identificação de um problema desta magnitude (reportamo-nos aos números factuais 

recolhidos e reportados no já referido documento anexo) esperávamos uma celeridade maior na adopção de 

medidas tendentes à sua rápida correcção. Acresce que temos recebido (em especial nos últimos 2 meses) 

vários relatos de situações limite em termos de carência de recursos humanos e estruturas de trabalho 

suficientes à prática da Especialidade.  

O CEMI afirmou sempre (e continua a afirmar) estar disponível para discutir um alargamento das 

Capacidades Formativas que esteja vinculado a um plano a 3 anos de paralela reposição dos Recursos 

Humanos de cada Serviço (aumentando a sua produtividade e, claro está, número de formadores e 

capacidade de acolher IFE). Da mesma forma, e em total alinhamento com o Distinto Bastonário da Ordem 
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dos Médicos, não está disponível para sacrificar a Formação dos IFE de Medicina Interna para resolver esses 

mesmos problemas de RH (de forma precária e inaceitável) com IFE em formação. 

Nesse mesmo espírito, permitimo-nos enviar um conjunto de propostas emergentes que nos parecem 

fundamentais para que se comece a restituir capacidade de resposta assistencial e formativa aos Serviços de 

Medicina Interna. Tendo noção que algumas são do âmbito sindical (falamos da adequação da valorização 

financeira do trabalho médico), não quisemos, no entanto, deixar de as elencar dado que seria também 

inocente julgar que elas não farão parte de um pacote amplo e conjugado de medidas. São, assim, propostas 

do CEMI para restituir capacidade assistencial e formativa aos Serviços de Medicina Interna: 

a. Valorizar convenientemente o trabalho médico (incluindo os Internistas) 

 

b. Retomar as Carreiras Médicas – definir o seu total descongelamento e progressão nos 

moldes em que fora concebida. (para preservar os Profissionais existentes, considerar a 

progressão imediata para o escalão seguinte aplicável de todos aqueles que já teriam 

condições para o fazer há pelo menos 3-5 anos);  

 
c. Eliminar SIADAP, que objetivamente não se adapta á avaliação de clínicos, sendo 

constrangedor a sua aplicação. 

 
d. Planear a 3 anos a reposição dos RH previstos para cada Serviço na RRH ou pela ACSS. 

Valorizar o papel de cada Director de Serviço, dando-lhe a possibilidade de propor a 

contratação de 30% dos Recursos em falta (em condições de reintegração nas carreiras e 

aproveitando outras vagas previstas para cada instituição que não sejam usadas por outras 

especialidades) – na prática, como apuramos que em cada serviço há falta de pelo menos 20 

a 30 médicos, o número a contratar por ano sob proposta cada Director de Serviço seria de 

6 a 10 médicos (desde que garantidos que tal contratação não seja efetuada dentro do 

próprio SNS), não contabilizando os que já entrariam pelos normais concursos de colocação) 

 
e. Suspender a saída de Médicos Internistas para outras tarefas assistenciais dentro de cada 

Hospital, deixando de estar sob alçada dos Directores de Serviço de Medicina Interna de cada 

Instituição. É fundamental estancar a saída de Internistas para tarefas médicas 

(especialmente quando há hospitais em que o quadro de Medicina Intensiva é já 

proporcional e até absolutamente maior que o de Medicina Interna), Equipas de Gestão de 

Alta, Cuidados Paliativos entre outros, em particular quando desta forma deixam de 

contribuir para a concretização das diferentes tarefas assistenciais do Serviço de Medicina 

Interna. Estabelecer um plano faseado de saída daqueles que já tiverem recebido essa 

autorização, condicionado à existência da reposição/substituição por outro(a) Colega. 

 
f. Acomodar novos Modelos de Gestão Clínica que permitam uma melhor adequação às 

necessidades de cada Serviço e também de cada Profissional, com alternativas mais flexíveis 

na gestão do trabalho, mas igualmente eficientes, colocando o paciente ao centro e o 

Internista como Coordenador desses Modelos Integrados. 

 

tel:225070100


 
COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE MEDICINA INTERNA 

 

RUA DELFIM MAIA, 405 – 4200-256 PORTO 
Tel: 225070100  Email: colegios.srn@nortemedico.pt 

g. Aumentar o valor pago por hora extraordinária por forma a ser competitivo com o valor 

oferecido fora do SNS. O valor deve ser uniformizado sempre que possível para evitar 

competição entre Unidades do mesmo SNS 

 
h. Revogar o diploma que proíbe Profissionais de uma determinada instituição do SNS de 

realizar horas extraordinárias voluntárias nessa mesma instituição. 

 
i. Prover todos os médicos com condições para ocupar posições de Assistentes Hospitalares 

Graduados (fundamental para fixar os Profissionais entre os 40 e 50 anos – se necessário ter 

plano progressivo). Oferecer o mesmo a todos os que tenham essas condições e queiram 

regressar ao SNS. Estes serão Formadores experientes dos novos IFE. 

 
j. Da mesma forma, dotar os quadros hospitalares de posições hierárquicas adequadas para o 

numero de Assistentes hospitalares (aumento proporcional de posições referentes ao topo 

da carreira – posições de Assistente Graduado Sénior)  

 

k. Estabelecer o Regime de Dedicação Exclusiva, de forma voluntária para todos os que 

queiram dele usufruir (parece-nos fulcral no caso dos IFE de Medicina Interna, para quem a 

dedicação exclusiva nesta fase formativa poderá ser de importância nuclear), mas apostar 

também nos Assistentes Hospitalares (30 – 40 anos) – incluindo os que saíram 

 
l. Acoplar medidas de progressão técnica e formativa – o Plano de Desenvolvimento 

Profissional. Começar pelos Internos de Formação Específica já neste concurso, mas apostar 

também nos Assistentes Hospitalares (30 – 40 anos) – incluindo os que saíram. 

 
m. Organizar o Plano de Desenvolvimento Profissional do SNS, para cada médico, prevendo 

fellowships nacionais e internacionais, bem como Investigação Clínica e envolvimento no 

Ensino onde isso for possível 

 
n. Desbloquear contratação de Profissionais Não Médicos – Há tarefas de apoio ao trabalho 

Clínico que consomem (directa ou indirectamente) horas de trabalho dos Profissionais de 

Saúde e que, por si só, melhorariam a eficácia do Sistema (Enfermeiros, Assistentes Técnicos, 

Assistentes Operacionais). 

 
Manteremos toda a disponibilidade para discutir estas e outras medidas que permitam melhorar as 

condições de trabalho Assistencial e Formação com Qualidade nos Serviços de Medicina Interna. Nada mais 

tendo a acrescentar e convictos de ter contribuído para o esclarecimento de todas as questões que o CNPG 

colocou em relação a este assunto, subscrevemo-nos com as mais cordiais saudações, 

Guimarães, 05 de Julho de 2022 

Pedro Guimarães Cunha 

 

Presidente do Colégio de Especialidade de Medicina Interna da OM 
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Medicina Desportiva 
 

 

Enquadramento e panorama atual  

Especialidade reconhecida pela Ordem dos Médicos desde 1980, a Medicina Desportiva (MD) 

tem tardado a afirmar-se junto da comunidade médica e sociedade em geral. Vários foram os 

fatores que contribuíram para tal, dos quais destacamos apenas alguns:  

• reduzido número de especialistas;  

• insuficiente uniformização da formação e competências dos especialistas em MD; 

• Inexistência de carreira médica de MD no SNS; ausência do corpo de especialidades 

médicas que constituem o SNS;  

• forte associação da especialidade ao mundo do desporto profissional, do alto rendimento 

e aos Centros de Medicina Desportiva do Instituto Português do Desporto e Juventude 

(IPDJ);  

• parca presença da MD no setor privado da saúde.  

A formação especifica de médicos internos em MD começou em 2013. Pela primeira vez, uma 

especialidade que até aí era essencialmente a 2ª especialidade de médicos especialistas em 

Medicina Geral e Familiar (MGF), Fisiatria ou Ortopedia, passou a ter médicos que são 

formados (e se vêm a dedicar) apenas a esta especialidade. Nos últimos anos vimos surgir no 

Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca uma Unidade de MD (com aumento sustentado em 

termos de atividade assistencial) e assistimos ao aparecimento de várias consultas/unidades 

de MD em Hospitais e clínicas do setor privado da saúde. Tal traduz o aumento gradual no 

reconhecimento que a especialidade está a conquistar entre pares e potenciais 

utentes/clientes. 

Por todo o mundo ocidental tem-se assistido a um enorme desenvolvimento da nossa 

especialidade, com a MD a ser integrada em sistemas públicos de saúde com os quais nos 

costumamos comparar (exemplo: NHS britânico). É a resposta desses sistemas à evidência 

científica cada vez mais robusta de que o exercício físico (EF) é uma arma terapêutica 

fundamental no combate às doenças crónicas, sendo a MD a especialidade que, atendendo ao 

seu corpo de conhecimento, está melhor posicionada para prescrever EF ao cidadão (doente 

ou não) que dele pode beneficiar. A MD é também a especialidade médica que está mais bem 

capacitada para a prevenção, diagnóstico e tratamento das lesões e doenças associadas à 

prática de EF. 

Dois dos pilares do SNS são a sua universalidade – “…garantindo a prestação de cuidados de 

saúde a todas as pessoas sem discriminações, em condições de dignidade e de igualdade” - e a 

generalidade – “assegurando os cuidados necessários para a promoção da saúde, prevenção 

da doença e o tratamento e reabilitação dos doentes”.i A quase total ausência do SNS da MD 

colide com estes pilares. Ao não ter resposta da especialidade mais bem posicionada para 

prescrever EF, ao cidadão não estão a ser assegurados “os cuidados necessários para a 

promoção da saúde, prevenção da doença…”, dos quais sabemos que o EF é parte 



incontornável. Acresce que, no panorama atual, não há no SNS uma especialidade vocacionada 

para tratar as doenças e lesões decorrentes da prática desportiva, com o intuito de fazer voltar 

o utente à condição prévia - a condição que lhe permitiria fazer EF e ter os ganhos para a 

saúde que daí advêm. 

Além da repercussão na promoção da saúde (via aumento dos níveis de EF e melhores 

cuidados médicos aos seus praticantes), o reforço da posição da MD no SNS pode ter um 

impacto favorável na diminuição de referenciações dos cuidados de saúde primários para 

algumas especialidades hospitalares (Ex: Ortopedia)ii. Tal poderá traduzir-se na desejada 

redução das listas de espera. 

No corrente ano a direção do colégio de Medicina Desportiva realizou um censo dos seus 

especialistas. Pretendíamos aferir aspetos como a distribuição etária e geográfica e o contexto 

da prática clínica dos especialistas em MD. Em seguida apresentam-se algumas das conclusões: 

• Dos 139 especialistas 52 têm mais do que 65 anos. 

• A maioria reside nos concelhos do litoral, essencialmente nas áreas metropolitanas de 

Lisboa e Porto  

• Apenas 32 dos especialistas que responderam têm vínculo na função publica. Todos estes 

vínculos foram estabelecidos para desempenho de funções na sua outra especialidade 

(não MD). 

 

Futuro - Propostas 

Os resultados do censo realizado confirmaram muitas das perceções que tínhamos, 

contribuindo para consolidar a nossa visão de qual deve ser a estratégia para o futuro da 

especialidade de MD. Assim, entendemos como prioritárias para a especialidade as seguintes 

medidas: 

• Criar a carreira médica de Medicina Desportiva no SNS 

• Criar um serviço de Medicina Desportiva em 3-5 hospitais públicos 

• Criar as condições para ter serviços com idoneidade para formar internos em 6-8 locais 

• Mudar o nome da especialidade para “Medicina Desportiva e do Exercício” 

 

Carreira médica de Medicina Desportiva 

A inexistência da carreira médica na especialidade de MD é um bloqueio à afirmação mesma. 

Uma proposta para a criação desta carreira, aspeto estruturante para a futuro da MD, foi já 

entregue pelas organizações sindicais. 

Serviços de Medicina Desportiva 

O Hospital Amadora-Sintra é hoje o único hospital do país com uma Unidade de Medicina 

Desportiva. Esta experiência deve ser tida em conta aquando da definição do “modelo” de 

serviço de Medicina Desportiva a implementar. Definido o “protótipo” com a tutela propomos 

a criação destes serviços em pelo menos 3-5 hospitais numa primeira fase, de modo a garantir 



uma cobertura razoável do território nacional. Sugerimos ainda que os serviços médicos dos 

Centros de Medicina Desportiva (ainda sob a tutela do IPDJ) sejam integrados no Ministério da 

Saúde. 

Serviços com idoneidade para formar internos 

A capacidade formativa adicional que resultará da criação destes novos serviços de Medicina 

Desportiva deverá ser complementada por instituições não públicas. O Colégio de Medicina 

Desportiva continuará a fazer um esforço para que o número de instituições (hospitais 

privados/clínicas e instituições desportivas) com capacidade para formar especialistas em MD 

aumente. Só desta forma poderemos contrariar a tendência demográfica sublinhada pelos 

resultados do Censo. 

Mudança de nome da especialidade 

A direção do colégio de Medicina Desportiva entende que esta é uma mudança essencial para 

o futuro da especialidade. Em seguida expõem-se os motivos que, no nosso entender, 

justificam tal alteração: 

• Importa começar por clarificar alguns conceitos. Atividade física (AF) é definida como 

qualquer movimento produzido pelo corpo humano que resulta num dispêndio de energia 

acima dos valores de repouso; Exercício físico (EF) corresponde a AF planeada, 

estruturada, repetida e individualizada, realizada com intuito de manter ou melhorar a 

condição física ou obter ganhos de saúde; Desporto define-se como um conjunto de 

movimentos e técnicas desenvolvidos e apresentados num enquadramento competitivo, 

com regulamentação própria. 

• O ponto anterior ajuda a explicar o motivo pelo qual a Medicina Desportiva (MD) é 

tradicionalmente associada apenas ao cuidado de atletas federados, profissionais e de alto 

rendimento. Na prática a perceção geral é de que esta especialidade se dedica apenas a 

este nicho da população. Acreditamos que o acrescento do termo “exercício” contribuirá 

para que melhor se compreenda a abrangência desta especialidade médica, com uma 

população-alvo que inclui todo e qualquer cidadão que pratica (ou pretende iniciar a 

prática de) atividade física ou exercício, independentemente do nível competitivo, idade e 

comorbilidades. 

• A evidência científica atual enfatiza o papel do EF como arma terapêutica no combate às 

doenças crónicas. A MD é a especialidade médica capacitada para prescrever EF ao 

cidadão (doente ou não) que dele pode beneficiar. 

• Em muitos dos países onde a MD tem um maior grau de desenvolvimento e implantação, 

entre os quais se incluem os da Commonwealth (Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia, 

Africa do Sul) a Suíça e os Países Baixos, o nome da especialidade é precisamente aquele 

que nós propomos – Medicina Desportiva e do Exercício. 

 

  



Conclusão 

Entendemos estar fora do âmbito deste documento uma descrição exaustiva das nossas 

propostas e modo de as implementar. O colégio de Medicina Desportiva coloca-se, assim, à 

disposição da tutela para contribuir para a formulação e execução de planos/propostas que 

promovam o papel da Medicina Desportiva no Sistema de Saúde, dessa forma criando 

melhores condições para o utente que pratica EF ou pretenda vir a praticar. 

 

 

 
i Direitos e Deveres dos Utentes dos Serviços de Saúde; Entidade Reguladora da Saúde; 2021 
 
ii Menzies, RD, Richard AY. "Referrals from a primary care-based sports medicine department to an 
orthopaedic department: a retrospective cohort study." British Journal of Sports Medicine 45.13 (2011): 
1064-1067. 



Principais problemas da Especialidade de Cirurgia Maxilofacial a apresentar ao 
Ministério da Saúde, conforme solicitação pelo Senhor Bastonário da Ordem dos 
Médicos, Dr. Miguel Guimarães, na última reunião da Reunião Geral dos Colégios da 
OM, em 26 de outubro de 2022. 
 

1 Relativamente aos Centros de Trauma, na sequência da publicação do 
Regulamento da constituição das equipas médicas nos serviços de urgência, 
publicado em 24 de outubro de 2022 em DR, 

 
a)  considera o colégio de Cirurgia Maxilofacial que é essencial que esta 

especialidade possa colaborar na organização da urgência desta 
especialidade em todos os hospitais que sejam Centros de Trauma; 

 
b) nos Centros de Trauma onde a especialidade de Cirurgia Maxilofacial ainda 

não existe, como no Centro Hospital Universitário de Lisboa Norte, E.P.E. , esta 
deve ser implementada.  

 
2 Para além dos hospitais com Centro de Trauma devem ser criados novos serviços 

ou unidades de Cirurgia Maxilofacial em hospitais de média dimensão e nos 
novos hospitais.  

 
3 Nos hospitais que tenham atividade pediátrica, a implementação de uma 

consulta de Cirurgia Maxilofacial pediátrica deve ser formalizada; 
 

4 Necessário o reforço da especialidade de Cirurgia Maxilofacial nos serviços de 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Instituto Português de Oncologia (Porto, 
Coimbra e Lisboa) e integração da especialidade naqueles em que ainda tal não 
se verifique. 

 
5 Como especialidade cirúrgica em grande desenvolvimento, o acesso às diversas 

tecnologias inovadoras deve ser uma prioridade para que seja possível o 
acompanhamento do Estado da Arte, em particular : 
 
a) ao nível de equipamento dos blocos operatórios como sejam, sistemas de 

navegação intra-operatória, tomografia computadorizada na sala operatória, 
monitorização nervosa intra-operatória, diversas tecnologias endoscópicas 
faciais, entre outros. 

 
b) instalação de equipamentos para programação virtual e recurso a impressão 

craniofaciais de modelos tridimensionais.  
 

6 Os serviços de Cirurgia Maxilofacial devem dispor de gabinete de fotografia 
próprio para captação de imagens de doentes, por forma a cumprir, 
devidamente, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 
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Contexto 

Na Reunião Geral dos Colégios com o Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, realizada 

em 26 de outubro de 2022, foi dada a indicação para que a Direção de cada Colégio de 

Especialidade produzisse um documento sucinto contendo uma seleção dos principais 

problemas com que se debate atualmente e aqueles que prevê constituírem focos de 

preocupação mais relevantes no futuro. A finalidade seria a entrega ao Senhor Ministro da 

Saúde, no sentido de dar conhecimento e sensibilizar para esses problemas e a forma como 

os mesmos estão a afectar o desempenho profissional e a sustentabilidade dos Serviços. 

Nesta sequência, a Direção do Colégio de Especialidade de Anatomia Patológica, na sua 

reunião de 17 de novembro de 2022, discutiu e aprovou este documento que visa dar 

resposta à solicitação do Senhor Bastonário, colocando-se desde já à disposição para 

providenciar informação adicional ou mais detalhada sobre as questões abaixo indicadas. 

 

Desafios estratégicos e propostas 

 

No curto prazo: 

1. Adequação de instalações permitindo ambiente de trabalho seguro: A maioria das 

instalações dos Serviços de Anatomia Patológica dos hospitais do S.N.S. não cumpre 

critérios legais de salubridade e segurança no trabalho. É uma realidade heterogénea, que 

requer uma análise pormenorizada a nível local, mas com necessidade de investimentos 

significativos, merecedores de uma visão global a nível da Tutela. Os vários grupos 

profissionais que desenvolvem a sua atividade no âmbito da Anatomia Patológica estão 

expostos a compostos químicos carcinogénicos, pelo que é imperioso dotar os Serviços de 

todas as condições estruturais que minimizem riscos e incrementem a segurança no 

trabalho. Diversos Serviços têm obras prometidas há muitos anos, sem que as mesmas 

cheguem a ser concretizadas. Para além dos riscos para a saúde, a situação atual constitui 

um fator adicional de desmotivação para todos os Profissionais da área de Anatomia 

Patológica e potencia o abandono do sistema público, com adesão ao sistema privado cuja 

autorização de funcionamento implica o cumprimento de normativos legais. Esta dualidade 

de critérios, com o Estado a exigir a outrem aquilo que não cumpre no seu âmbito de 

atuação constitui uma situação de descrédito e é incompreensível. 
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2. Provisão de recursos humanos suficientes para dar resposta às necessidades 

atuais: existe uma carência generalizada de Médicos Especialistas em Anatomia 

Patológica no S.N.S., que se deve (1) progressiva reforma/aposentação de Médicos, (2) 

limitada contratação de novos Médicos Especialistas e (3) progressivo abandono do 

sistema público por jovens Médicos Especialistas que encontram no sistema privado maior 

atratividade. Contudo, existem Médicos recém-Especialistas com vontade e disponibilidade 

para servir no S.N.S., mas para os quais é sentida dificuldade na autorização de contratos 

pela Tutela, apesar dos pedidos dos Serviços. Acresce que o atual sistema de 

recrutamento, baseado exclusivamente na classificação final do Internato, constitui uma 

aberração que urge corrigir, pois não permite o planeamento adequado das necessidades 

dos Serviços em função da sua organização, sendo causador de graves distorções e 

propiciador de desalento e descrença no S.N.S., potenciando o abandono do mesmo. Este 

sistema iníquo foi implementado de forma dita “provisória” em 2016 e tornou-se a regra, 

apesar existirem normas legais bem estabelecidas para o processo de recrutamento de 

Médicos Especialistas. Nos próximos 5 anos, uma proporção muito significativa dos 

Médicos Especialistas que hoje estão no ativo atingirá a idade de aposentação/reforma e 

apesar do incremento da formação verificado na última década, será muito difícil colmatar 

esta situação sem uma intervenção que aumente a atratividade do S.N.S. e permita aos 

jovens Especialistas identificarem-se com a estratégia e visão do sistema público, em 

alinhamento com as necessidades estratégicas de cada Serviço. Neste ponto, é de alertar 

que a subdotação de Médicos Especialistas em Anatomia Patológica em diversos Serviços, 

combinada com o acréscimo do volume e complexidade de trabalho coloca sérias 

dificuldades para o cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG). 

Contudo, e ao contrário do verificado para outras Especialidades, os atos médicos próprios 

da Anatomia Patológica não constam do diploma legal que define as condições de 

Produção Adicional para combate às listas de espera. Assim, urge corrigir esta situação 

para evitar o agravamento de múltiplas situações atuais nas quais os Anatomopatologistas 

se veem confrontados com excesso de volume de trabalho motivado pela atividade de 

outras Especialidades (por vezes em condições de produção adicional). 

 

3. Promoção da atratividade e permanência dos Médicos no S.N.S.: a retenção de 

profissionais competentes e motivados deve constituir um objetivo estratégico permanente. 

Para que tal aconteça, não basta que a remuneração seja justa e atrativa. É necessário 
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oferecer condições de trabalho seguras e agradáveis, organização de tarefas que permita 

uma conciliação entre vida pessoal e profissional, promover o desenvolvimento profissional 

e proporcionar condições de progressão na carreira mediante regras claras e transparentes 

que valorizem todas as vertentes da atividade. Neste contexto deverá, ainda, ser realçada 

a importância de desenvolver mecanismos de apoio à formação contínua especializada, 

assim como a promoção de condições que propiciem o necessário desenvolvimento de 

atividades de ensino/formação e investigação. 

 

No médio e longo prazo: 

1. Rede nacional de Patologia Digital e Computacional: Está em curso uma revolução 

na forma de operação e organização da Anatomia Patológica, desencadeada pelo 

desenvolvimento acelerado das tecnologias digitais. À semelhança do já ocorrido em outras 

Especialidades (e.g., Radiologia), a digitalização permitirá incrementar a qualidade, 

reprodutibilidade, eficiência e rastreabilidade dos processos, sendo o passo fundamental 

para o patamar seguinte – a aplicação de tecnologias baseadas em inteligência artificial 

(IA) – com impactos muito significativos ao nível diagnóstico, entre outros. A nível do sector 

privado, encontram-se diversos exemplos de implementação da Patologia Digital em 

Portugal, mas no S.N.S. trata-se de uma área ainda incipiente. Assim, deverá ser 

aproveitada esta circunstância para construir uma rede de Patologia Digital e 

Computacional, pública, à escala nacional, o que permitirá harmonizar as tecnologias e 

procedimentos nos vários Serviços, facilitando a cooperação e a referenciação inter-

institucional, reduzindo os custos de aquisição e de operação, quer em termos de 

infraestrutura, quer de aplicações de apoio à atividade diagnóstica, baseadas em 

tecnologias de Inteligência Artificial. É necessário aprender com os erros do passado e 

impedir que a fragmentação de soluções seja um impedimento ao estabelecimento de uma 

verdadeira rede colaborativa e de suporte mútuo, a qual possui inúmeras potencialidades 

de incrementar a qualidade e a eficiência da atividade em Anatomia Patológica. No âmbito 

das tecnologias emergentes, será, ainda, de considerar o desenvolvimento de uma rede de 

prestação de serviços de sequenciação de nova geração (NGS), adaptada às necessidades 

crescentes, sobretudo na área oncológica, à imagem das iniciativas de outros países 

europeus. 

 

2. Gestão previsional de recursos humanos: considerando a organização de cada 

Serviço, é possível estabelecer um plano de gestão de recursos humanos especializados 
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que tome em consideração os prazos de aposentação/reforma dos Médicos atualmente no 

ativo, permitindo desenvolver perfis de formação dos novos Médicos Especialistas 

adequados às necessidades identificadas. É necessário tomar em atenção que um Médico 

recém-Especialista não possui a mesma proficiência de um Médico que se 

aposenta/reforma após mais de 30 anos de Especialidade (em regra). Como tal, esta 

perspetiva de substituição necessita ser ponderada num horizonte temporal de, pelo 

menos, 5 anos. Só dessa forma será possível assegurar que a qualidade e eficiência do 

trabalho desenvolvido se manterá num patamar elevado, promovendo a segurança do 

Doente e das instituições. 

 

3. Promoção do desenvolvimento profissional: a atividade profissional não pode ser 

reduzida à prestação de serviço assistencial, necessitando ser valorizada através da 

promoção de atividades de formação/ensino, investigação e gestão, cuja ponderação 

relativa pode (e deve) variar de acordo com as necessidades dos Serviços e as 

competências dos Médicos que neles desenvolvem atividade. A atribuição de tempo de 

horário laboral protegido para as atividades não assistenciais é absolutamente necessária 

para promover a qualidade e a eficiência global das atividades desenvolvidas em cada 

Serviço. A promoção destas atividades não é um custo, mas sim um investimento na 

segurança do Doente e na sustentabilidade de todo o sistema. No caso da Anatomia 

Patológica, a implementação destas medidas está claramente facilitada pelas normas de 

avaliação e gestão do “workload” preconizadas no documento da Rede de Referenciação 

Hospitalar e de Especialidade de Anatomia Patológica, aprovada em 2017-2018 pelo então 

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. É importante colocar em prática, monitorizar e 

avaliar os impactos. 

 

P’la Direção do Colégio de Especialidade, 

 

 

 

Prof. Doutor Rui Henrique 

Presidente da Direção do Colégio de Especialidade de Anatomia Patológica 
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