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Sobre a EHMA 2021 
456 participantes 6 sub-temas 4  sessões plenárias  

14 sessões de 

apresentação de resumos 

11 sessões com parceiros 70+ oradores de renome 

75 resumos apresentados 26 posters apresentados 4 sessões da EHMA PIE 

 

Durante o último ano, os sistemas de saúde Europeus enfrentaram os 
tempos mais difíceis de toda uma geração. Em todo o mundo, os serviços de 
saúde sofreram a pressão da COVID-19, enfrentando enormes desafios 
relacionados com a capacidade hospitalar e o planeamento dos recursos 
humanos durante uma pandemia. À medida que os gestores se interrogam 
sobre o eventual regresso a um "novo normal", colocam-se questões 
importantes sobre como aumentar a resiliência e a capacidade de resposta 
dos sistemas de saúde e, ao mesmo tempo, prestar cuidados de saúde de 
elevada qualidade e recuperar o atraso de muitos meses de atividades não 
realizadas.  

A Conferência da European Health Management Association (EHMA) é a 
conferência europeia mais importante sobre gestão da saúde e o lugar onde 
os líderes de saúde se reúnem, aprendem uns com os outros, partilham 
experiências e debatem temas atuais e complexos. A EHMA 2021 foi a 26ª 
conferência anual da EHMA. A Conferência foi realizada digitalmente através 
de Lisboa, Portugal, em colaboração com a Associação Portuguesa de 
Administradores Hospitalares (APAH) e os seus parceiros académicos, a 
Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) e a Nova School of Business and 
Economics.  

A Conferência acolheu todos os stakeholders europeus no domínio da saúde 
e da prestação de cuidados: universidades, investigadores, profissionais de 
saúde, hospitais, decisores políticos e indústria, durante três dias de trocas 
de experiências inspiradoras e desafiantes. Forneceu uma plataforma para 
discutir os últimos desenvolvimentos em governação e liderança; as lições 
aprendidas com a pandemia de COVID-19; as melhores práticas e desafios da 
transformação digital; assim como forneceu soluções concretas para 
implementar cuidados integrados, e criar serviços sustentáveis centrados no 
utente. Os participantes também partilharam os resultados das suas 
investigações e projetos em curso, bem como as suas ideias inovadoras e 
desafiadoras para enfrentar desafios contemporâneos ou antecipar desafios 
futuros. 

Este documento, preparado em colaboração com os relatores da EHMA 
2021, irá guiá-lo pelas discussões, intervenções e apresentações de 
especialistas em gestão de saúde e políticas da Europa e não só.  
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Cerimónia de Abertura – Gestão da Saúde: Gerir o Presente e Moldar o Futuro 

Oradores:    Dr. Josep Figueras (Director, European Observatory on Health Systems and Policies); Prof. José Fragata 
(Vice-Reitor, Universidade NOVA de Lisboa); Dr. Axel Kaehne (President, EHMA and Reader, Edge Hill 
University); Sra. Carmen Laplaza Santos (Head of Unit – Health Innovations & Ecosystems, DG RTD, 
European Commission) 

Moderação:   Dr. Alexandre Lourenço (Presidente, Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares – APAH, 
Mestre de Cerimónias da EHMA 2021) 

Resumo 

O Dr. Alexandre Lourenço abriu a Conferência Anual EHMA 2021 com os cumprimentos institucionais e apresentou os 
co-anfitriões da conferência: a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), a Escola Nacional de 
Saúde Pública – Universidade Nova de Lisboa e a Nova School of Business and Economics. 

O Dr. Axel Kaehne deu as boas-vindas a todos os delegados em nome da EHMA e explicou que a EHMA é uma 
comunidade de prática e enfatizou a importância de os participantes aproveitarem ao máximo a oportunidade de 
traduzir o conhecimento em prática e explorar abertamente com outros a forma como os sistemas de saúde do futuro 
podem ser moldados. O Dr. Kaehne agradeceu aos parceiros portugueses pelo excelente trabalho na organização da 
conferência em conjunto com o Secretariado da EHMA, além de agradecer aos patrocinadores pelo seu apoio e 
generosidade. 

O Professor José Fragata apresentou o tema da conferência. Reparar as brechas abertas globalmente nos sistemas de 
saúde pela pandemia COVID-19 ao abordar cada um dos temas da conferência – resultados em saúde, sustentabilidade, 
recursos humanos em saúde, transformação digital, centralização no utente e liderança e governação – é essencial. 
Para moldar o futuro dos cuidados de saúde e impulsionar futuras reformas, os seguintes conceitos são essenciais: 

1. Resiliência, para que os sistemas se antecipem, absorvam, recuperem e se adaptem às ameaças. 
2. Qualidade, que reduz o desperdício e promove a satisfação das partes interessadas. A qualidade cria valor ao 

fornecer os resultados de saúde corretos, conforme percebidos pelos utentes a custos acessíveis e 
sustentáveis. 

3. Das interações humanas às digitais. Os utentes devem estar no centro e as ferramentas digitais devem 
conectar e servir utentes e profissionais sem perder de vista o elemento social e humano da medicina. 

4. Gestão, governação e liderança. A gestão de saúde precisa de envolver gestores e profissionais clínicos como 
representação verdadeira da diversidade dos recursos humanos; somente por meio dessa confiança mútua e 
interação a gestão integrada será eficaz. 

5. A liderança transformacional é mais adequada para a reforma da saúde, pois pode capacitar cada membro da 
equipa e implementar mudanças localmente; ajuda a inovar, forma sistemas de saúde sustentáveis, resilientes, 
mais digitalizados e mais humanos. A reforma do sistema de saúde requer gestão e gestores de alta qualidade. 

A Sra. Carmen Laplaza Santos discutiu o importante papel da investigação, inovação e desenvolvimento e do trabalho 
conjunto para fortalecer os sistemas de saúde, especialmente após o impacto contínuo da COVID-19. A investigação e 
inovação podem contribuir para tornar os sistemas de saúde mais acessíveis, mais centrados no utente e sustentáveis. 
No entanto, a investigação e as inovações nunca irão beneficiar as pessoas se estas não forem traduzidas e 
implementadas na prática. A Sra. Santos explicou que a principal diferenciação do novo Programa Horizon reside na 
investigação e inovação, nas quais a Comissão atribuiu grande importância à obtenção de impacto. Para garantir que o 
impacto seja alcançado, é essencial trabalhar em conjunto com os decisores que têm o poder de absorver inovações. 
Trabalhar juntos inclui utentes, profissionais e autoridades de saúde. 

Embora os sistemas de saúde tenham enfrentado uma enorme pressão no ano passado, essas pressões não eram 
novas, mas pré-existentes. Desafios como sustentabilidade fiscal, mudanças na procura de cuidados de saúde e 
disponibilidade de recursos humanos em saúde são a razão pela qual o Horizon Europe Cluster 1 é um dos seis alvos 
prioritários na transformação do sistema de saúde. A Dra. Carmen Laplaza Santos forneceu uma visão geral de como 
este cluster criará um canal da investigação à implementação para garantir a sustentabilidade dos sistemas de saúde. O 
programa de trabalho publicado pela Comissão em junho de 2021 inclui tópicos para aumentar a resiliência, 
financiamento, e aquisição de inovação dos sistemas, e transformação para facilitar o fortalecimento dos recursos 
humanos e a aceleração das transferências de conhecimento e inovação. A Sra. Santos concluiu ao apresentar uma 
visão geral das iniciativas da Comissão Europeia para a colaboração entre as Direções-Gerais para alinhar os programas 
de quadro conceptual e criar sinergias para apoiar a captação da inovação nos cuidados de saúde. 

O Dr. Josep Figueras desafiou os participantes ao perguntar: Como será moldado o futuro? Como será o novo normal? E 
como é possível aumentar a resiliência e a disponibilidade? A Comissão Europeia e o Observatório da OMS têm uma 
plataforma de monitorização de resposta COVID-19 dos sistemas de saúde, que avalia e monitoriza a resposta dos 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-1-health_en
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Estados-Membros da UE à COVID-19. A resiliência dos sistemas de saúde obteve maior prioridade durante a pandemia. 
No entanto, a pandemia foi um dos muitos choques nos sistemas de saúde nos últimos anos, que expôs as fragilidades 
inerentes aos sistemas de saúde. Problemas estruturais e crónicos foram simplesmente destacados pela COVID. A OMS 
apresentou 20 estratégias principais para fortalecer a resiliência, das quais dez giram em torno da governação e da 
capacidade de governar os sistemas de saúde. A primeira e mais importante é a liderança política eficaz, fundamental 
para a capacidade de os sistemas de saúde responderem aos choques. As outras estratégias são bem conhecidas: um 
bom plano; legislações boas e flexíveis; a capacidade de transferir conhecimentos e evidências para a prática; 
capacidades de comunicação, incluindo transparência. Outra estratégia importante é a coordenação, onde muitas 
lições foram aprendidas em relação à coordenação horizontal, vertical, nacional, regional, distrital e internacional. As 
lições mais importantes provenientes da coordenação diziam respeito à transparência, responsabilidade e alinhamento 
de prioridades. 

O Dr. Figueras apresentou uma visão geral da Comissão Pan-Europeia de Saúde e Desenvolvimento Sustentável. A 
saúde é um bem público, fundamental para a segurança, e é fundamental para a economia. As organizações precisam 
de financiar e apoiar as atividades em saúde. As transformações nos sistemas de saúde, incluindo nos cuidados de 
saúde primários; nos recursos humanos em saúde; e nas contratações públicas ocorreram a um ritmo vertiginoso 
durante a pandemia, em comparação com o ritmo lento das mudanças que ocorreram antes do início desta crise de 
saúde. Durante o último ano e meio, a saúde em todas as políticas e parcerias locais e internacionais floresceu. O Dr. 
Figueras sublinhou a necessidade de agir, de aprender com a pandemia e de não desperdiçar uma boa crise. A COVID-
19 fornece uma janela de oportunidade política única, mas alguns países já estão a retornar ao business as usual. O Dr. 
Figueras concluiu que os sistemas de saúde estão numa encruzilhada: o momento de alavancar a implementação de 
uma transformação útil e oportuna é agora. É fundamental obter e fazer lobby por um compromisso político para tirar 
proveito da crise, incluindo mudanças ao nível internacional. O Dr. Figueras defendeu abordagens globais para a saúde 
pública e apoio para as novas agências de saúde pública propostas pela Comissão Europeia. 

Recomendações 

 A reforma do sistema de saúde precisa de gestão e de gestores de elevada qualidade, e a liderança 
transformacional é a abordagem mais adequada, pois pode capacitar cada membro da equipa e implementar 
mudanças localmente. 

 Os utentes devem estar no centro de todas as iniciativas. As ferramentas digitais podem conectar e servir 
tanto utentes quanto profissionais de saúde, mas a medicina não deve perder de vista o elemento social e 
humano em prol da digitalização. 

 A investigação, o conhecimento e as inovações devem ser traduzidos na prática para benefício da sociedade. A 
aceitação da inovação é essencial para garantir o impacto e a colaboração é a chave para atingir esse objetivo. 
Os decisores, autoridades de saúde, profissionais de saúde e utentes devem trabalhar juntos para garantir que 
as inovações sejam traduzidas em prática. 

 A hora de agir pela reforma da saúde é agora. A comunidade da saúde deve aproveitar a janela de 
oportunidade criada pela COVID-19 para aumentar a vontade política, o compromisso e os investimentos para 
o setor da saúde. 

Principais Mensagens 

 Moldar o futuro dos cuidados de saúde e conduzir reformas futuras depende de garantir a resiliência dos 
sistemas de saúde; qualidade que reduz o desperdício e promove a satisfação dos utentes; o melhor uso das 
ferramentas digitais sem perder de vista o elemento humano da medicina; e gestão, governação e liderança 
adequadas. 

 A investigação e as inovações devem ser traduzidas e implementadas na prática para beneficiar os cidadãos. 
Um ênfase significativo deve ser dado na tentativa de alcançar o impacto e isso só é possível através da 
colaboração entre todas as partes interessadas. 

 A pandemia COVID-19 foi um dos muitos choques para os sistemas de saúde e expôs as fraquezas inerentes. 
Problemas estruturais e crónicos não foram criados pela COVID-19, mas foram simplesmente destacados. 

 A resiliência pode ser alcançada através de diferentes estratégias. O mais importante é a liderança política 
efetiva, seguida imediatamente pela coordenação (local, regional, nacional e internacional). Outras estratégias 
incluem legislação flexível; a capacidade de transferir conhecimentos e evidências para a prática; e capacidade 
de comunicação, incluindo transparência. 

 A COVID-19 criou uma janela de oportunidade para transformação que não deve ser desperdiçada. A 
transformação precisa ser oportuna e colocar a saúde no centro de todas as políticas deve ser uma prioridade 
alcançada através de parcerias locais e internacionais. 
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Adaptar os Sistemas de Saúde a um Mundo Pós-COVID 

Oradores:    Dr. Hans Kluge (Regional Director for Europe, World Health Organization); Prof. Maurizio Cecconi 
(President, European Society of Intensive Care Medicine); Dra. Adelina Comas-Herrera (Assistant 
Professorial Research Fellow, Care Policy and Evaluation Centre, London School of Economics); Dra. 
Ellen Kuhlmann (President, EUPHA section on Health Workforce Research and Senior Researcher, 
Hannover Medical School) 

Moderação:   Dr. Alexandre Lourenço (Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares - 
APAH e Mestre de Cerimónias da EHMA 2021)  

Resumo 

O Dr. Hans Kluge começou por afirmar que a COVID-19 trouxe grandes desafios e oportunidades únicas. A Comissão 
Pan-Europeia de Saúde e Desenvolvimento Sustentável pediu uma reforma urgente da saúde e emitiu recomendações 
sobre investimentos e reformas para melhorar a resiliência dos sistemas de saúde e segurança social. O termo 
"resiliência" é uma característica fundamental dos sistemas de saúde de hoje e de amanhã. A característica chave de 
um sistema resiliente é sua capacidade de se adaptar após um choque e a sua capacidade de evolução contínua. A OMS 
identificou, priorizou e apoia ativamente duas iniciativas principais para desenvolver a resiliência dos sistemas de saúde: 

1. A primeira prioridade é colocar os cuidados de saúde primários no centro dos sistemas de saúde. A COVID-19 
revelou o verdadeiro potencial dos cuidados primários, que foram fundamentais no apoio na resposta 
pandémica. A vigilância, o rastreio de contactos, os testes e a gestão de utentes com infeção por COVID-19 
assintomática ou leve aumentaram drasticamente a carga de trabalho, as responsabilidades e a necessidade 
de transformação. A declaração de Alma-Ata em 1978 e a declaração de Astana em 2018 defendiam 
inequivocamente que os cuidados de saúde primários fossem a espinha dorsal do sistema de saúde. A 
pandemia reforçou a necessidade dessa priorização. 

2. A segunda prioridade é superar a divisão artificial entre saúde e segurança social. A segunda prioridade é 
superar a divisão artificial entre saúde e segurança social. As condições de saúde mental exacerbaram 
mudanças na procura e na prestação de cuidados. Apoiar a integração dos serviços e aumentar a 
interoperabilidade dos sistemas é fundamental. Isto garante que os utentes possam aproveitar um contínuo de 
cuidados, reduzindo a probabilidade de exposição a potenciais riscos e eventos adversos. A necessidade de 
reconhecer e explicar as disparidades sociais está ausente de forma flagrante de muitos planos de preparação. 
Os sistemas de saúde devem ser " melhor construídos", mas com foco principal em "construir para tornar mais 
justo". Garantir a proteção dos mais vulneráveis abordando as causas básicas dessas vulnerabilidades e agir ao 
nível dos determinantes sociais e económicos da saúde. Uma abordagem multissetorial de proteção e 
promoção da saúde é central para a resposta à pandemia em todos os sistemas de saúde. 

Na fase inicial da pandemia, os hospitais que focam a sua atividade nos cuidados agudos tiveram um papel 
proeminente na gestão da pandemia, referiu o Prof. Maurizio Cecconi. Pela primeira vez, a população teve uma visão 
única das operações dos hospitais. Intensivistas e equipas de saúde enfrentaram desafios sem precedentes. Os 
profissionais de saúde perceberam que não conseguiam superar a pandemia sozinhos: dependiam de medidas de 
saúde pública e das ações e comportamentos da comunidade. Após superar o desafio da aquisição de EPI e 
ventiladores, a crise de recursos humanos tornou-se proeminente. O capital humano não pode ser adquirido ad-hoc. 
Durante os surtos de COVID-19, as contradições tornaram-se evidentes: os profissionais das UCI estavam 
sobrecarregados, enquanto a carga de trabalho dos profissionais não-UCI diminuiu significativamente. Assim, um 
grande grupo de trabalhadores disponíveis, não-UCI, estavam prontos para apoiar as equipas de UCI. A União 
Europeia, juntamente com a Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, criou o Curso de Preparação de Competências 
COVID-19 (C19-SPACE). Este curso proporcionou formação de elevada qualidade em competências médicas de 
cuidados intensivos para profissionais de saúde que não trabalhem regularmente em nestas unidades. Este curso foi o 
maior programa de formação de todos os tempos para os profissionais de saúde, com mais de 20.000 profissionais de 
saúde. 

A Dra. Adelina Comas-Herrera afirmou que, desde o início da pandemia, as repercussões para as pessoas que 
recebem cuidados de longo prazo não foram avaliadas de forma completa, adequada ou imediata. Poucos países 
criaram planos de preparação para uma pandemia com estratégias que minimizassem os riscos para populações 
frágeis. Os lares de idosos e as unidades residenciais foram regularmente identificados para dar suporte à alta 
precoce de utentes com COVID-19. Isso afetou negativamente a qualidade dos cuidados prestados, uma vez que os 
lares de idosos em toda a Europa se confrontaram com acesso limitado a recursos vitais. Os recursos humanos foram 
redirecionados para hospitais de cuidados agudos, agravando ainda mais a situação precária nos lares. Em reação a 
estes problemas, os sistemas de vigilância e monitorização da saúde foram sendo melhorados, enquanto as inovações 
surgiam rapidamente. O Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças desempenhou um papel crucial e 
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contribuiu para o desenvolvimento desses sistemas. Essas medidas evitaram a morte de muitos residentes de lares de 
idosos durante a segunda e a terceira ondas COVID-19. 

A Dra. Comas-Herrera destacou a importância de priorizar políticas, regulamentos e estruturas financeiras para 
melhorar a continuidade dos cuidados, aplicando ferramentas disponíveis para analisar e melhorar os sistemas de 
saúde em contextos de cuidados continuados. A manutenção destes cuidados sofre com o subfinanciamento 
estrutural contribuindo para a insuficiência de recursos humanos, cuidados inseguros, caros e ambientes de trabalho 
pouco atrativos. As necessidades só podem ser acomodadas integrando cuidados continuados com cobertura 
universal de saúde, focando-se na redução da fragmentação e no aumento da coordenação. Essa estratégia 
económica, que exige de 1 a 2% do PIB, seria relativamente barata em comparação com os gastos totais atuais em 
saúde.  

Os profissionais de saúde estão no centro de todos os sistemas de saúde e são os recursos mais valiosos, mas muitas 
vezes desvalorizados, disse a Dra. Ellen Kuhlmann. Muitos profissionais de saúde morreram durante a pandemia 
devido à má governação, política e gestão. O fardo e a responsabilidade de proteger o bem-estar dos recursos 
humanos em saúde é suportado por líderes e decisores de políticos de saúde. Quatro lições importantes a serem 
aprendidas com a COVID-19 têm um elemento subjacente em comum: a necessidade de olhar para a "pessoa" por 
trás de cada profissional de saúde.  

Em primeiro lugar, é necessária uma mudança cultural nas políticas de saúde que valorizem os profissionais de saúde. 
Em segundo lugar, o respeito e as oportunidades para as mulheres devem ser priorizados, uma vez que a pandemia 
agravou ainda mais as desigualdades de género pré-existentes. Em terceiro lugar, o recrutamento antiético de 
trabalhadores migrantes em saúde deve ser interrompido. Este grupo foi frequentemente esquecido durante a 
pandemia, ainda que os grupo de trabalhadores contratados a prazo seja composto em grande parte por migrantes. 
Por fim, os gestores e os decisores políticos devem verificar o que pode ser implementado ao nível organizacional 
para proteger os recursos humanos. A vacinação dos funcionários provou ser uma medida eficaz. Gestores e 
decisores políticos devem assumir a responsabilidade de identificar as necessidades dos profissionais de saúde. 
Estratégias eficazes e solidárias para apoiar o bem-estar e a saúde dos recursos humanos devem ser desenvolvidas 
em conjunto. 

 

A fragmentação nos sistemas de saúde, mas também nos serviços sociais, é observada em toda a Europa. A pandemia 
de COVID-19 oferece uma janela de oportunidade única e os decisores políticos devem aproveitar o momento. As 
ações dos decisores políticos precisam de se concentrar em iniciar políticas para proteger melhor os sistemas de 
saúde de choques exógenos futuros, permitindo, ao mesmo tempo, níveis suficientes de flexibilidade. Os maiores 
investimentos precisam de ser direcionados para sistemas que apoiem a monitorização e a prevenção e protejam os 
sistemas de saúde de serem sobrecarregados. Na conceção de tais políticas, a atenção aos recursos humanos da 
saúde precisa de ser incorporada estruturalmente. É necessário criar uma comissão de alto nível ao nível europeu, 
protegendo os interesses dos profissionais de saúde em todos os ambientes de saúde e focada em redes. A gestão 
adequada dos recursos humanos da saúde é mais importante do que nunca e deve ser priorizada pelos decisores 
políticos ao pensar em sistemas de saúde resilientes. As disparidades sociais tornaram-se mais aparentes durante a 
pandemia de COVID-19 e precisam de ser absorvidas focando-se, não apenas em reconstruir melhor, mas em 
reconstruir de forma mais justa. Uma das principais aprendizagens desta pandemia é mudar estruturalmente a forma 
como os sistemas de saúde são financiados globalmente. A prevenção é apresentada como o elemento mais 
importante a incorporar nas políticas futuras. A atual organização financeira dos sistemas de saúde não está alinhada 
com este objetivo, concentrando-se apenas nas atividades. Os incentivos financeiros devem ser direcionados para 
apoiar ações que se foquem na prevenção e permitam a existência de reservas de recursos humanos nos sistemas de 
saúde. Esta é a única forma de apoiar o desenvolvimento de sistemas de saúde resilientes e sustentáveis. 

Recomendações 

 Os sistemas de saúde pós-COVID-19 devem reconhecer e responder às desigualdades sociais e enfrentar 
essas questões apoiando a integração dos serviços. Os sistemas de saúde não devem apenas "construir 
melhor", mas "construir de forma mais justa". Para garantir a proteção dos mais vulneráveis, as causas 
básicas devem ser abordadas, bem como os determinantes sociais e económicos da saúde. 

 Os decisores políticos devem priorizar o desenvolvimento, a reorganização e a otimização dos sistemas de 
cuidados e órgãos reguladores para acomodar as necessidades de cuidados de longo prazo, integrando a 
prestação de cuidados de longo prazo na cobertura universal de saúde, aumentando a coordenação e 
reduzindo a fragmentação. 

 A atenção aos recursos humanos em saúde deve           ser integrada no desenvolvimento de uma nova legislação 
para apoiar a recuperação e a resiliência dos sistemas de saúde. Estratégias preventivas de apoio aos 
recursos humanos em saúde devem ser priorizadas e os incentivos financeiros devem estar alinhados com 
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essas medidas preventivas. Além disso, os decisores políticos precisam de desenvolver estratégias para 
abordar a desigualdade de género e a migração ao nível dos recursos humanos em saúde. 

Principais Mensagens 

 A pandemia COVID-19 criou uma janela única de oportunidade na qual os decisores em todo o mundo 
precisam agir. 

 A Organização Mundial da Saúde identificou duas iniciativas principais para apoiar a resiliência dos sistemas de 
saúde: a primeira é colocar os cuidados primários no centro dos sistemas de saúde; a segunda é superar a 
divisão artificial entre a saúde e segurança social.  

 O investimento em recursos humanos deve ser priorizado e é essencial para salvaguardar a saúde mental, 
aumentar a segurança psicológica, melhorar o trabalho em equipa e prevenir o burnout nos recursos 
humanos em saúde.  

  No desenvolvimento e recuperação de sistemas de saúde resilientes, os cuidados primários de saúde – em 
todos os seus aspetos – devem ser colocados no centro dos sistemas de saúde. 
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Liderança para o Futuro dos Cuidados de Saúde  

Oradores:  Sra. Izabela Grape (Representative, Breast Cancer Society Amazona); Dra. Melitta Jakab (Head of 
Office, WHO European Centre for Primary Health Care); Sra. Annamaria Müller (President of the Board 
of Directors, HFR hôpital fribourgeois); Dr. Marius Ungureanu (Programme Director, Babeș-Bolyai 
University); Dr. Björn Zoëga (CEO, Karolinska University Hospital). 

Moderação:   Dr. Alexandre Lourenço (Presidente, Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares – APAH, 
Mestre de Cerimónias EHMA 2021). 

Resumo 

A Sra. Izabela Grape partilhou a sua experiência de viver dois diagnósticos de cancro e relatou como é relevante 
personalizar os tratamentos para cada indivíduo. A Sra. Grape descreveu como os utentes desejam ser mais incluídos 
no processo de tratamento e serem ouvidos pelos médicos. As ferramentas digitais podem complementar as reuniões 
não-virtuais e melhorar o atendimento ao utente. A digitalização não é a solução para todos os desafios, uma vez que 
os utentes precisam de reuniões presenciais com a equipa de profissionais. A disponibilidade de informações 24 horas 
por dia, 7 dias por semana cria uma nova dimensão para os profissionais de saúde, mas os sistemas de saúde estão a 
ficar para trás à medida que a tecnologia fornece diagnósticos e prognósticos cada vez mais aperfeiçoados. Os 
profissionais têm de educar os utentes, ou estes educar-se-ão de forma autónoma na ausência da promoção da 
literacia em saúde. Esta é a força dos utentes e das suas organizações. Portanto, é necessário incluir e envolver os 
utentes e as suas organizações em diálogos e discussões sobre as transformações do sistema de saúde. 

Os cuidados de saúde primários estão a entrar numa década empolgante para fortalecer o seu papel nos sistemas de 
saúde. A Dra. Melitta Jakab descreveu o futuro dos cuidados de saúde primários como mais multidisciplinar, com 
melhor integração e multiplataforma; a personalização aumentará; e os serviços serão adaptados às necessidades do 
utente e da comunidade. Competências não-clínicas serão tão importantes quanto as competências clínicas mais atuais. 
Para a liderança, a complexidade na condução e na gestão aumentará para garantir que os serviços adequados sejam 
entregues. Considerando a complexidade do desafio futuro, a Dr. Jakab destacou que a liderança nos cuidados de saúde 
primários deve mudar das seguintes formas: 

1. Transição para liderança distributiva, partilhando autoridade e poder do topo e capacitando em bottom-up 
para construir políticas e gerir equipas multidisciplinares complexas. 

2. Captar a inovação ao nível da instituição, incluindo as competências não-clínicas, necessárias para responder 
de forma mais eficaz aos utentes. 

3. Bons líderes devem ser bons gestores. Os cuidados de saúde primários tornar-se-ão mais complexos; assim, os 
gestores precisarão de programas de gestão de saúde desenvolvidos para cuidados de saúde primários 
complexos, multidisciplinares e multiplataformas. 

4. A liderança deve levar à parceria entre diferentes setores, removendo nichos, incluindo organizações de 
utentes, saúde mental e serviços sociais. 

A nível hospitalar, o Dr. Björn Zoëga argumentou que a tecnologia de ponta, a especialização avançada e a colaboração 
são essenciais para o futuro dos cuidados de saúde. O Hospital Universitário Karolinska é um dos maiores hospitais da 
Europa e começou a transformar-se antes da COVID-19. O Dr. Zoega apresentou os desafios que o Hospital Karolinska 
enfrentou entre 2018 e 2019. A COVID-19 acelerou as mudanças a serem implementadas no hospital. As mudanças 
incluíram o aumento da capacidade da UCI, o aumento de camas hospitalares e cirurgias cardíacas e a redução do 
número de gestores. As reformas resultaram numa diminuição dos tempos de espera, duplicação das taxas de 
sobrevivência em cirurgias cardíacas, estabilidade financeira e contribuíram para exceder as metas em saúde 
acordadas. A taxa de conclusão de metas em saúde está projetada para chegar a 205% até ao final de 2021. Melhorias e 
transformações foram alcançadas simplificando e reduzindo a administração. A ênfase operacional nos dados permitiu 
que o hospital se ajustasse às novas exigências sem impacto negativo no atendimento ao utente. A liderança nas 
operações do Karolinska transitou para bottom-up e na capacitação da equipa com ênfase na objetividade e evidências 
derivadas de dados. O trabalho colaborativo e interdisciplinar entre os médicos foi outra característica fundamental dos 
ajustes que foram implementados. 

O Dr. Marius Ungureanu mostrou como a COVID-19 expôs os desafios que os sistemas de saúde enfrentam e quais as 
lições que precisam de ser aprendidas para melhorias futuras. Paradoxalmente, disse ele, os sistemas de saúde que 
gostaríamos de ver no futuro podem não ser os sistemas de saúde do futuro. Disruptores externos podem surgir 
influenciando o curso de sistemas de saúde previsíveis. Durante a pandemia, os cursos de ação mudaram num setor 
que geralmente é relutante e resistente a mudanças. Com base na experiência romena, um responsável autárquico 
organizou uma iniciativa hospitalar de compra conjunta de serviços e materiais para o tratamento da COVID-19. Esta 
iniciativa foi transformada em legislação que avaliará quais as lições aprendidas a nível local que podem ser 
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implementadas em todo o país. A questão que emerge, disse o Dr. Ungureanu, é que conhecimento pode ser 
transmitido aos alunos que integram profissões da área da saúde para melhorar o futuro dos cuidados de saúde. Os 
futuros sistemas de saúde dependem das pessoas. Sistemas resilientes são feitos por líderes resilientes e são 
importantes para o progresso do sistema de saúde. O investimento no futuro dos sistemas de saúde é um investimento 
nos recursos humanos da saúde do futuro.  

A Sra. Annamaria Müller apresentou a experiência do grupo do Hospital de Friburgo na Suíça. Como os utentes podem 
ser assistidos em qualquer hospital e não são obrigados a utilizar instituições específicas, a competição é elevada. Como 
outros hospitais de países de elevado rendimento, o Hospital de Friburgo enfrenta desafios quanto aos recursos. Face a 
estes desafios e concorrência, o grupo remodelou a sua oferta passando a ser prestador de cuidados de saúde e 
participando numa rede de prestadores de cuidados de saúde. A Sra. Müller descreveu como a experiência de 
testemunhar o cuidado de um parente próximo em fim de vida por vários profissionais, instituições e especialidades 
inspirou essas mudanças. À medida que envelhecemos, a prestação de cuidados de saúde torna-se mais complexa e 
menos centrada no utente - argumentou a Sra. Müller - à medida que mais organizações e profissionais se envolvem na 
prestação de cuidados, aumentam os nichos. A Sra. Müller descreveu como o grupo hospitalar facilitou as discussões 
entre os diferentes agentes para desenvolver um atendimento personalizado e integrado com foco na participação do 
utente na tomada de decisão sobre o tratamento. Desafios na implementação deste modelo, como estilos enraizados 
de prestação de cuidados, atitudes dos profissionais e preocupações com carga de trabalho adicional desnecessária, 
existem. No entanto, enquanto existirem diferentes trajetórias e nichos, os resultados dos utentes não irão progredir. O 
futuro da liderança envolverá a introdução de soft skills para implementar com sucesso um sistema de saúde integrado 
e centrado na pessoa. Por fim, os líderes precisam de valorizar o que os profissionais de saúde fazem e incentivar os 
profissionais a trabalharem juntos. 

Esta sessão apresentou pontos de vista da Europa do Norte, Leste e Ocidental que apresentou a importância de 
garantir que a melhoria da qualidade na saúde seja sustentável e centrada no utente. As complexas funções de gestores 
e líderes podem ser facilitadas com a utilização de soft skills. Os utentes devem ter uma voz mais ativa nos seus planos 
de tratamento e serem envolvidos nas tomadas de decisão. Uma última lembrança vai para o facto de que, por vezes, 
os utentes sabem o que é melhor para si, não estando isto sempre a cargo dos médicos.   

Recomendações 

 A melhoria da qualidade na área da saúde deve ser sustentável e centrada no utente. Devem ser desenvolvidos 
processos participativos, possibilitando tratamentos personalizados para os utentes e facilitando a tomada de 
decisão conjunta entre utentes e médicos. 

 Os cuidados de saúde primários devem fazer a transição para a liderança distributiva; captar inovação ao nível 
institucional para responder de forma mais eficaz aos utentes; ter bons líderes capazes de gerir programas 
complexos; e desenvolver parcerias entre setores. 

 As organizações de saúde devem desenvolver cuidados integrados e personalizados, com foco na participação 
do utente no processo de tomada de decisão do tratamento.  

Principais Mensagens 

 Os utentes querem ser mais integrados no processo de tratamento. Os profissionais de saúde devem trabalhar 
para oferecer aos utentes literacia em saúde relevante e colaborar e discutir com eles e com as suas 
organizações sobre quaisquer transformações do sistema de saúde. 

 Ferramentas digitais podem melhorar o atendimento ao utente. Estas fornecem uma disponibilidade de 
informações 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem como diagnósticos e prognósticos melhorados. A 
tecnologia na saúde criou uma nova dimensão para os profissionais de saúde, mas os utentes continuam a 
precisar do contato direto com os seus prestadores de cuidados. 

 Os futuros sistemas de saúde dependem de pessoas e os sistemas resilientes dependem de líderes resilientes. 
Investir no futuro dos sistemas de saúde requer investir nos recursos humanos em saúde do futuro. 

 A prestação de cuidados de saúde torna-se mais complexa e menos centrada no utente com o envelhecimento 
deste, à medida que mais profissionais se envolvem na prestação de cuidados, aumentando os nichos de 
cuidados. 

 O futuro da liderança em saúde envolve a introdução de soft skills para implementar com sucesso um sistema 
de saúde integrado e centrado na pessoa. 
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Transformação Digital nos Cuidados de Saúde: A Tecnologia Digital como Ferramenta de 
Gestão 

Oradores:    Dra Ceri Thompson (Deputy Head of Unit ‘eHealth, Well-being, and Ageing’, DG CONNECT, European 
Commission); Mr Clayton Hamilton (Coordinator, Digital Health Flagship, Division of Country Health 
Policies and Systems, WHO Europe); Prof Rosanna Tarricone (Associate Dean, SDA Bocconi School of 
Management) 

Moderação:   Dr. Alexandre Lourenço (Presidente, Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares – APAH, 
Mestre de Cerimónias da EHMA 2021) 

Resumo 

Esta sessão foi dedicada a discutir o papel da tecnologia digital nos cuidados de saúde. O termo saúde digital não é 
apenas utilizado para apoiar a prestação de serviços essenciais; deve ser utilizado como uma ferramenta de gestão, 
com impacto nos serviços de saúde e no bem-estar dos profissionais de saúde. 

A Dra. Ceri Thompson forneceu uma visão geral das ações tomadas pela Comissão Europeia (CE) para apoiar o uso de 
ferramentas digitais. Apresentou três objetivos principais para a transformação digital: em primeiro lugar, dar aos 
cidadãos um melhor acesso aos seus dados de saúde; em segundo lugar, o uso de ferramentas digitais para a 
capacitação dos cidadãos e os cuidados centrados na pessoa; em terceiro lugar, a conexão e a partilha de dados de 
saúde para pesquisa, diagnóstico mais rápido e melhores resultados em saúde. A CE está a trabalhar em direção à 
Estratégia Europeia para os Dados assente em 4 pilares: uma estrutura de governação intersectorial para acesso e uso 
seguro de dados; investimentos em infraestruturas; competências digitais; e a implementação de espaços de dados 
europeus comuns. A Dra. Thompson mencionou as várias ações da União Europeia (UE) para o Espaço Europeu de 
Dados de Saúde. Parte desse conceito inclui o aspeto legislativo, garantindo que as regras certas estão em vigor; a 
qualidade dos dados e, especificamente, as normas técnicas para compartilhar dados; a infraestrutura consiste noutro 
aspeto; e finalmente, a capacitação e as habilidades digitais. Em conclusão, a Dra. Thompson descreveu os vários 
investimentos, instrumentos e programas de financiamento da UE para o Espaço Europeu de Dados de Saúde. Estão 
incluídos o programa EU4Health; Invest EU; Horizon Europe; o Programa Europa Digital; e a Unidade de Recuperação e 
Resiliência – num total de 600 mil milhões de euros, dos quais 20% são dedicados à digitalização e cerca de 50 mil 
milhões serão direcionados para a saúde. 

O Sr. Clayton Hamilton destacou uma das quatro prioridades da Organização Mundial de Saúde (OMS): capacitação 
através da iniciativa da saúde digital com o objetivo de apoiar os Estados-Membros na Europa. A iniciativa 
complementa atividades existentes nos vários países e instituições parceiras, fornecendo orientação técnica, política e 
experiência sobre a segurança e eficácia das soluções de saúde digital, preservando a equidade em saúde, a igualdade 
de género, e a equidade e os direitos humanos como valores fundamentais no seu desenvolvimento. O Sr. Hamilton 
sublinhou a mensagem do Dr. Hans Kluge, Diretor Regional da OMS para a Europa, “não só construir melhor, mas 
construir mais justo”. No geral, as prioridades da OMS mostram os contributos da saúde digital após a COVID-19, 
destacando que a saúde digital como prioridade política aconteceu antes da COVID-19 e foi acelerada durante a 
pandemia. Existem três objetivos estratégicos que ajudam a antecipar a digitalização de sistemas de saúde: (1) avançar 
para a Cobertura Universal de Saúde, que requer o alinhamento das tecnologias digitais com esta noção; (2) proteção 
contra emergências de saúde, interiorizando as lições aprendidas com a COVID-19 para proteger contra emergências de 
saúde, através da utilização de dados e de tecnologias digitais para aumentar a segurança na Europa; (3) promoção da 
saúde e do bem-estar, através de tecnologias digitais para existir um distanciamento do paradigma de cuidado reativo 
para um mais preventivo. Durante a pandemia, nem todos conseguiram ter acesso a tecnologia de saúde e usufruir dos 
seus benefícios, especialmente os grupos vulneráveis. Além disso, os profissionais dos serviços de saúde careciam de 
ferramentas digitais e a propagação de informações falsas no ambiente digital influenciou os planos de resposta à 
pandemia. Usar dados em saúde ajudará a aprender mais sobre a equidade em saúde, através precisamente do acesso 
a mais dados de saúde; a ter a capacidade de estratificar dados para identificar as populações vulneráveis nas 
sociedades; e a identificar áreas de investimento para lidar com vulnerabilidades. O Sr. Hamilton disse que “se não 
tivermos cuidado, estas tecnologias correm o risco de marginalizar as mesmas pessoas”. Existe a necessidade de 
combinar políticas apropriadas, legislação, treino de indivíduos e literacia digital de populações. As áreas prioritárias 
onde a transformação digital pode ser aplicada são o fortalecimento dos cuidados de saúde primários; o fortalecimento 
das capacidades digitais dos profissionais de saúde; os serviços de saúde mental digitais para o público e para os 
profissionais de saúde; e melhorar a governação de dados de saúde. Para ultrapassar a resistência em adotar 
ferramentas digitais, os gestores de saúde devem focar-se nos dados de saúde, trabalhar na adoção de padrões e nos 
limites interinstitucionais, e explorar como fazer uso de indicadores de desempenho. 

A Prof. Rosanna Tarricone focou-se nos benefícios e oportunidades da tecnologia digital na saúde e na avaliação de 
soluções digitais na saúde. Embora a saúde digital, e especialmente as aplicações digitais, sejam muito promissoras, não 
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existe um sistema de avaliação. A tecnologia digital de saúde pode transformar os sistemas de saúde de forma 
disruptiva e ser uma solução concreta para manter a sustentabilidade financeira dos sistemas e economizar no 
processo de prestação de cuidados. Na perspetiva de gestão, chegou o tempo de retirar o melhor proveito da saúde 
digital e de responder às necessidades do sistema, das empresas, das organizações de saúde, dos profissionais de saúde 
e dos utentes. Isso inclui o desenvolvimento e atualização das aplicações dos dispositivos médicos móveis; o 
desenvolvimento de requisitos de classificação e eficácia; a monitorização de desempenho; testar a usabilidade e medir 
os resultados dos domínios adicionais. Em muitos casos, um obstáculo é a resistência à mudança, mas existem 
instrumentos que os gestores de saúde podem utilizar para envolver e incentivar os profissionais a utilizar as 
ferramentas de eHealth. Especificamente, vários médicos pareciam estar sobrecarregados com o uso de aplicações de 
saúde, pensando estar disponíveis para os utentes 24 horas por dia. Em relação à escassez de mão de obra e às novas 
profissões de saúde, a Prof Tarricone mencionou a necessidade futura de profissionais com competências em ciência de 
dados, informática e cibersegurança, sendo muito provável que essas novas profissões possam ser uma vantagem 
competitiva para países e organizações de saúde. 

A Dra. Thompson elencou as mudanças que precisam de ser feitas na prestação de cuidados para adotar as tecnologias 
digitais na saúde. As ferramentas digitais podem possibilitar um novo estilo de cuidados mais funcional, custo-efetivo e 
equitativo. O modo como as doenças crónicas são geridas vai mudar consoante as interações diárias através de um 
dispositivo digital entre o utente e o médico. Este sistema pode ser mais custo-efetivo e evitar vários incidentes. Em 
relação aos regulamentos relevantes, a legislação é a atualmente em vigor e são feitas tentativas para incentivar a 
comunidade mHealth a desenvolver os seus códigos de conduta relacionados com questões como a proteção de dados. 
Por fim, para superar a resistência na adoção de tecnologias de mHealth, a Dra. Thompson recomendou que os 
gestores devem liderar a mudança, pensando em como podem utilizar indicadores e no que pode ser feito para criar 
incentivos. 

Nesta sessão, foram apresentados os esforços da CE e da OMS para a adoção de tecnologias digitais em saúde. O 
aumento da digitalização dos cuidados de saúde durante a pandemia é uma oportunidade para expandir essa adoção. É 
essencial aprender com a pandemia e encontrar maneiras de usar ferramentas digitais e, ao mesmo tempo, melhorar 
os sistemas de saúde. No entanto, existem vários obstáculos no processo e os gestores de saúde são cruciais para 
liderar a mudança. Esta sessão destacou a importância de usar ferramentas digitais na área da saúde ao nível da 
prestação e de cuidados de saúde de qualidade, mas também como ferramenta de gestão. A tecnologia da saúde digital 
pode transformar a forma como os cuidados são moldados atualmente, fornecendo cuidados de saúde mais eficazes e 
equitativos. 

Recomendações 

 Os dados em saúde devem ser usados para identificar onde é que existem vulnerabilidades, para que os 
investimentos possam ser apropriados para combater a marginalização e alcançar cuidados de saúde mais 
equitativos. 

 As aplicações digitais de saúde devem ser avaliadas de forma adequada em termos de desempenho e 
manutenção. As classificações e os requisitos de eficácia também devem ser desenvolvidos, assim como 
devem ser conduzidos testes de usabilidade e de medição dos resultados. 

 Os gestores de saúde devem desempenhar um papel crucial na liderança da adoção de tecnologias de eHealth 
e mHealth, usando indicadores apropriados e desenvolvendo incentivos para profissionais de saúde. 

 Gestores de saúde podem superar a resistência em adotar ferramentas digitais focando-se em dados de 
saúde; trabalhando na adoção de padrões e limites interinstitucionais; e explorando como fazer uso de 
indicadores de desempenho. 

Principais Mensagens 

 A UE está fortemente empenhada na digitalização dos cuidados de saúde, com vista a fornecer um melhor 
acesso dos cidadãos aos seus dados de saúde; ao uso de ferramentas digitais para o empowerment dos 
cidadãos; e à conexão e partilha de dados de saúde para pesquisa, diagnóstico e melhores resultados de 
saúde. 

 As áreas prioritárias onde a transformação digital pode ser aplicada: o fortalecimento dos cuidados de saúde 
primários; o fortalecimento das habilidades digitais dos profissionais de saúde; os serviços de saúde mental 
digitais para o público e para os profissionais de saúde; e melhorar a governação de dados de saúde. 

 A Estratégia Europeia para os Dados consiste em 4 pilares: uma estrutura de governação intersectorial para 
acesso e uso seguro de dados; investimentos em infraestruturas; competências digitais; e a implementação de 
espaços de dados europeus comuns. 

 A OMS está empenhada em apoiar os países da região europeia na transição para a saúde digital fornecendo 
orientação técnica, política e experiência sobre a segurança e eficácia das soluções de saúde digital, 
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preservando a equidade em saúde, a igualdade de género, e a equidade e os direitos humanos como valores 
fundamentais no seu desenvolvimento. 

 As tecnologias digitais de saúde têm um grande potencial, mas também podem levar a uma maior 
marginalização dos grupos vulneráveis. É necessária uma combinação de políticas apropriadas, legislação, 
treino de indivíduos e literacia digital das populações. 

 A tecnologia digital de saúde pode transformar os sistemas de saúde e ser uma solução concreta para manter 
os sistemas de saúde financeiramente sustentáveis. 

 Novas profissões de saúde irão emergir do uso crescente de tecnologias digitais e serão uma vantagem 
competitiva para países e organizações de saúde. 
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Medicina de Precisão – Teste de Diagnóstico Inovador para a Identificação de Complicações 
Cardiovasculares em Doentes com COVID-19  

Sessão organizada pelo projeto COVIRNA 

Oradores:    Dr. Yvan Devaux (Head of the Cardiovascular Research Unit, Luxembourg Institute of Health); Dra. 
Kanita Karaduzovic-Hadziabdic (Assistant Professor, International University of Sarajevo); Dr. Vincent 
Mooser (Canada Excellence Research Chair in Genomic Medicine; Director, Québec COVID-19 
Biobank; Professor, Department of Human Genetics, McGill University); Sra. Venkata Satagopam 
(Deputy Head at Bioinformatics core, Luxembourg Centre For Systems Biomedicine, University of 
Luxembourg); Dr. Eric Schordan (Chief Scientific Officer Biomarker R&D, Firalis Molecular Precision) 

Moderação:   Sra. Adriana Voicu (COVIRNA Project Manager, Luxembourg Institute of Health). 

Resumo 

Nesta sessão analisaram-se os benefícios da gestão personalizada da doença nos sistemas de saúde e o papel dos 
cuidados centrados no doente e da medicina de precisão na melhoria dos resultados clínicos e na promoção da 
qualidade de vida dos doentes. 
 
É sabido que as complicações cardiovasculares associadas à COVID-19 podem contribuir de forma significativa para as 
taxas de mortalidade. O projeto COVIRNA pretende melhorar a monitorização, os cuidados de saúde e o seguimento 
dos doentes com COVID-19 através da identificação daqueles que estão em risco de desenvolver eventos 
cardiovasculares fatais. 
 
O Dr. Vincent Mooser apresentou as razões pelas quais os cuidados individualizados são críticos para a gestão de 
doentes com COVID-19. De facto, existe uma ampla variabilidade individual na resposta à exposição ao vírus SARS-CoV-
2. Enquanto alguns doentes apresentam um quadro assintomático, noutros este vírus pode ser fatal. Assim, existe a 
necessidade de identificar indicadores clínicos e moleculares individuais de modo a personalizar os cuidados de saúde 
tendo em conta o risco individual, permitindo a prevenção e a instituição de tratamentos dirigidos. O Dr. Mooser 
mencionou um estudo recente, encomendado pelo Governo Provincial do Quebec, que visa a investigação de 
determinantes da suscetibilidade à COVID-19, gravidade da doença e resposta à infeção, de forma a fortalecer a 
resposta à pandemia. Trata-se de um estudo prospetivo, com duração de dois anos, que usa dados obtidos a partir de 9 
centros, associados a 5 universidades. Este estudo envolve indivíduos assintomáticos, bem como indivíduos com 
COVID-19 grave. Apresenta um desenho caso-controlo, sendo os casos constituídos pelos doentes que testam positivo 
para SARS-CoV-2 em teste PCR e os controlos pelos indivíduos que testam negativo para SARS-CoV-2, com recurso ao 
mesmo teste. O estudo incentiva a colaboração nacional e internacional.  
 
Este estudo permitiu caracterizar aproximadamente 2 milhões de variantes ao longo do genoma e para cada variante 
qual a sua posição correspondente nos cromossomas. Para cada uma das 2 milhões de variantes estimou-se a 
probabilidade da variante estar sobre ou sub-representada nos indivíduos com doença grave face aos doentes sem 
diagnóstico de COVID-19. Cada vez mais existe a tendência para se procurar e identificar indicadores moleculares 
associados à COVID-19 grave, incluindo marcadores genéticos. Para tal é necessário desenvolver parcerias 
internacionais em larga escala, de elevada qualidade, abrangendo coortes alargadas de doentes e criar biobancos, onde 
se incluam dados de transcriptómica. O projeto COVIRNA poderá contribuir para este último ponto. 
 
O Dr. Yvan Devaux apresentou o principal objetivo do projeto COVIRNA, o qual contempla o desenvolvimento de um 
teste de diagnóstico para melhorar a monitorização e os cuidados de saúde dos doentes com COVID-19. O projeto é 
financiado pelo programa Horizon 2020 da União Europeia (UE) e inclui 15 parceiros de 12 países da UE, que 
contribuem com a sua competência em diferentes áreas. 
 
Tendo em conta o contexto da pandemia, é difícil, se não impossível, prever se o doente irá ter um evento desfavorável 
ou se irá recuperar após a infeção pelo vírus SARS-CoV-2. Assim, torna-se premente identificar preditores de resultado. 
As modificações genéticas ou mutações afetam a resposta individual à infeção e podem ser utilizadas para prever o 
risco de desenvolvimento de COVID-19 grave. Uma estratégia proposta pelo projeto COVIRNA consiste no 
desenvolvimento de um kit de diagnóstico custo-efetivo, com recurso à análise de moléculas de RNA, para prever e 
identificar o risco de resultados desfavoráveis na fase inicial da infeção. Este kit é pouco invasivo, fácil de usar e baseia-
se na quantificação de moléculas de RNA não codificante de cadeia longa (IncRNA) em amostras de sangue periférico, 
usando o painel FIMICs. Estes kits serão posteriormente utilizados em hospitais e laboratórios. 
 

https://covirna.eu/
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Neste projeto serão recrutados 1500 doentes COVID-19 (casos) e 500 controlos a partir de diversas coortes na Europa. 
As amostras sanguíneas serão processadas, com quantificação dos 3233 IncRNA usando a galeria FIMICs. 
Posteriormente, os dados serão integrados numa base central que incluirá igualmente dados clínicos. Estes dados serão 
analisados com recurso a inteligência artificial, permitindo a seleção dos IncRNA que constituirão os melhores 
preditores da resposta individual à infeção pelo SARS-CoV-2. Mais tarde, os dados serão introduzidos no teste de 
diagnóstico in vitro COVIRNA, que irá constituir o modelo de evolução da COVID-19. O teste estará disponível aos 
clínicos, permitindo um prognóstico mais rápido, identificar os doentes com risco elevado de desenvolver eventos 
desfavoráveis e adaptar o aconselhamento aos doentes. A equipa deste projeto tem também como objetivo estudar a 
associação funcional entre os IncRNA e a resposta dos doentes à infeção, de modo a identificar novos alvos 
terapêuticos e ampliar a sua aplicação a outras doenças. 

Espera-se que o projeto tenha um impacto a três níveis: 

1. Impacto nos profissionais de saúde pela melhoria na triagem, na gestão, no tratamento e seguimento dos 
doentes. Será importante diferenciar, neste contexto, os doentes que necessitam de uma vigilância mais 
intensiva daqueles que podem receber alta, libertando camas para doentes em risco; 

2. Impacto nos doentes pela melhoria dos seus resultados clínicos, qualidade de vida e diminuição da taxa de 
mortalidade. O projeto considerará como doentes mais suscetíveis e com maiores taxas de morbilidade e 
mortalidades associadas aqueles que apresentarem comorbilidades; 

3. Impacto na sociedade pela redução da carga social e económica da COVID-19 e auxiliando a comunidade 
científica. 

 
O Dr. Venkata Satagopam apresentou os desafios associados à partilha de dados entre instituições de saúde no 
contexto do projeto COVIRNA à medida que a sua equipa recolhe os dados clínicos e moleculares (IncRNA) e prepara a 
sua análise e partilha com os restantes membros do consórcio europeu.  
 
Os desafios mais comuns na partilha de dados são, por um lado, motivacionais – os esforços para a preparação de 
dados e metadados para posterior partilha são insuficientes – e, por outro, económicos – os benefícios económicos são 
insuficientes. Outros desafios incluem questões éticas e legais devido à ausência de um enquadramento legal entre 
quem partilha os dados e quem os utiliza e a ausência da identificação clara de responsabilidades no que toca à 
utilização dos dados. A título de exemplo, consentimentos informados pouco definidos à data do recrutamento podem 
conduzir à restrição da utilização de dados. Adicionalmente, a morosidade na aprovação pelas respetivas comissões de 
ética e a execução da partilha de dados constituem igualmente barreiras. Por último, a existência de pessoal pouco 
qualificado para a preparação de dados para a partilha e transferência, nomeadamente no que se refere à capacidade 
para anonimizar informação sensível, extrair variáveis adequadas ou assegurar transferência segura pode também 
implicar alguns constrangimentos. 
 
O processamento e partilha dos dados do projeto COVIRNA estará sujeito a acordos de utilização, tanto para os titulares 
dos dados como para os utilizadores. Os dados serão encriptados e registados num sistema de informação centralizado, 
de forma a garantir a localização precisa dos dados e cumprindo o disposto no RGPD. De seguida, os dados serão 
harmonizados de acordo com terminologias padronizadas e o formulário de notificação de caso da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Os dados clínicos serão posteriormente combinados com os dados moleculares e 
disponibilizados aos utilizadores através de um acesso controlado. 

 
O Dr. Eric Schordan expôs os benefícios da gestão integrada da doença e abordou como os profissionais de saúde 
podem adotar uma nova ferramenta de diagnóstico. Uma das inovações do projeto COVIRNA diz respeito à utilização 
de moléculas de RNA não codificantes de cadeia longa para a identificação de novos biomarcadores altamente 
específicos. Os investigadores descobriram os IncRNA e, através de biópsia, selecionaram aqueles com maior expressão 
no tecido cardíaco. De forma a ultrapassar as limitações associadas à técnica de biópsia, desenvolveu-se um novo 
método, o kit FIMICS. O projeto COVIRNA pretende testar coortes (2000 doentes) com recurso a este kit com o objetivo 
de antecipar resultados favoráveis ou desfavoráveis após a infeção pelo SARS-CoV-2 e prever também a gravidade da 
COVID-19, especialmente em indivíduos que tenham sofrido complicações cardiovasculares. Apesar deste método ser 
rápido, fácil de utilizar e permitir prever vários fatores, a sua transposição para a prática clínica é complexa e requer a 
utilização de uma plataforma de sequenciação. Como resultado, o padrão dos IncRNA será transferido do kit FIMICS 
para os ensaios qPCR. Assim que o ensaio qPCR for desenvolvido e validado, o projeto poderá avançar com marcação 
CE e com consequente produção e comercialização. O teste de diagnóstico será disponibilizado a hospitais, pois 
permite validação clinica independente, é fácil de utilizar e permite obter resultados em menos de 24 horas. Será 
também disponibilizado a laboratórios com equipamento PCR. 
 
A Dra. Kanita Karaduzovic-Hadziabdic abordou a análise de dados com recurso à inteligência artificial para o 
desenvolvimento de modelos preditivos no projeto COVIRNA. Os principais objetivos consistem em classificar doentes 
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com COVID-19 e desenvolver um modelo que permita antecipar de forma eficiente a mortalidade e a ocorrência de 
eventos cardiovasculares graves, assim como a gravidade da própria COVID-19, no momento do diagnóstico. Neste 
sentido, serão utilizados algoritmos de machine learning, que possibilitam a previsão de resultados através da 
aprendizagem e identificação de padrões nos dados analisados. Para o desenvolvimento do modelo preditivo são 
distinguidos os seguintes passos: I. Recolha de dados (clínicos e moleculares); II. Pré-processamento de dados (limpeza, 
formatação, normalização, entre outros); III. Separação de dados (aprendizagem, validação e testagem); IV. Seleção de 
características – afeta fortemente o desempenho do modelo. O objetivo deste passo é selecionar as características mais 
úteis para o resultado desejado, reduzindo assim o seu número total; V. Desenvolvimento do modelo (selecionar um 
modelo de machine learning adequado, otimizar parâmetros, avaliar o desempenho do modelo); e, em último lugar, VI. 
Seleção do modelo final e análise dos dados. 
 
Os dados recolhidos pelo projeto COVIRNA serão harmonizados, consolidados e, posteriormente, será analisada a 
correlação entre IncRNA e a gravidade da COVID-19 e mortalidade. Os resultados serão depois utilizados nas análises de 
seguimento, com recurso a algoritmos de machine learning para construir o modelo preditivo final para gravidade de 
doença e mortalidade em doentes com COVID-19, com seleção dos preditores mais importantes a utilizar no 
seguimento. 

Recomendações 

 Utilizar formulários de consentimento informado mais abrangentes, incluindo todas as atividades e a utilização 
secundária dos dados; 

 Consultar o responsável pela proteção de dados na fase inicial do processo; 

 Definir políticas claras de acesso aos dados; 

 Proceder ao processamento de dados e partilha dos respetivos acordos de utilização na fase inicial do 
processo; 

 Proporcionar formação no âmbito do RGPD, incluindo legislação nacional, responsabilidades de quem lida com 
os dados e gestão de dados sensíveis; 

 Assegurar que a gestão de dados é feita por colaboradores qualificados. 

Principais Mensagens 

 Existe uma grande variabilidade individual no que toca à resposta após exposição ao vírus SARS-CoV-2. Os 
modelos preditivos são importantes para a identificação de eventos cardiovasculares graves em doentes 
COVID-19 e melhorar a sua recuperação; 

 Os modelos preditivos permitem a seleção de indicadores clínicos e moleculares individuais e otimizar os 
cuidados de saúde atendendo ao risco individual, possibilitando a prevenção e tratamento dirigidos e, 
consequentemente, melhorar a resposta dos doentes à infeção; 

 Os indicadores moleculares de COVID-19 grave, incluindo marcadores genéticos, são fundamentais para a 
identificação e antecipação do risco de desenvolver doença grave; 

 A colaboração internacional é importante para reunir informação de mais doentes e, em última análise, 
desenvolver modelos mais precisos; 

 A aplicação do teste de diagnóstico abordado nesta sessão está condicionada pela qualidade dos dados 
analisados e, como tal, é crucial desenvolver consentimentos informados claros, bem como resolver as 
questões legais e éticas envolvidas na recolha, avaliação e partilha de dados. 
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Aproveitar a Experiência da Pandemia COVID-19 para Ativar e Acelerar a Transformação 
Digital da Saúde 

Sessão organizada pelo Observatório Europeu de Sistemas e Políticas de Saúde 

Oradores:    Prof. Fidella Cascini (Assistant Professor, Department of Hygiene and Public Health, Università 
Cattolica del Sacro Cuore); Dr. Vesa Jormanainen (Finnish Institute of Health and Welfare); Dr. Florian 
Tille (Technical Officer, European Observatory on Health Systems and Policies); Dra. Gemma Williams 
(Research Fellow, European Observatory on Health Systems and Policies) 

Moderação:   Dr. Dimitra Panteli (Programme Manager, European Observatory on Health Systems and Policies) 

Resumo 

A saúde digital foi identificada como um meio para melhorar o acesso a cuidados de saúde de boa qualidade, mas a sua 
implementação tem sido lenta em muitos países europeus. O seu potencial não está a ser totalmente concretizado, 
pese embora a saúde digital possa melhorar a saúde centrada na pessoa e ajudar a construir sistemas de saúde mais 
resilientes. A pandemia de COVID-19 trouxe mudanças rápidas nesta área e muitas soluções foram implementadas com 
sucesso neste contexto, quer para responder diretamente à emergência de saúde pública, quer para facilitar a 
prestação de serviços de saúde (essenciais) noutras áreas de cuidados. Mas as políticas e a sua implementação concreta 
nos países da Europa nem sempre foram coerentes, deixando espaço para melhorias por meio da aprendizagem entre 
países e de uma melhor colaboração. A pandemia de COVID-19 pode ser uma oportunidade para a saúde digital se 
espalhar amplamente por toda a Europa, eventualmente mudando permanentemente a prestação de cuidados de 
saúde. Esta sessão teve como objetivo i) fornecer uma estrutura para a compreensão da saúde digital dentro do 
contexto geral de inovação, ii) destacar as principais áreas de atividade durante a pandemia de COVID-19 nos países 
europeus, bem como as barreiras e facilitadores para a sua adoção antes e durante a pandemia e iii) destacar os 
princípios mais relevantes da estratégia de saúde digital global da Organização Mundial da Saúde. 

A Dra. Gemma Williams discutiu o uso de ferramentas digitais de saúde na Europa, antes, durante e depois da COVID-
19. A sua apresentação seguiu-se ao lançamento de um novo policy brief sobre o tema pelo Observatório Europeu de 
Sistemas e Políticas de Saúde (disponível aqui). A saúde digital pode ser definida como “o uso de tecnologias digitais 
para melhorar a saúde” e inclui as áreas de eSaúde, mHealth e Big Data, e várias ferramentas em cada uma destas 
áreas, como registos de saúde eletrónicos, prescrição eletrónica e telessaúde. Existem mecanismos políticos para 
incentivar (e/ou desincentivar) a adoção da saúde digital que podem ser agrupados em quatro áreas principais: 
regulamentação, financiamento, qualidade e técnica. O início da pandemia de COVID-19 em 2020 transformou a 
implementação de ferramentas digitais de saúde de uma oportunidade para uma necessidade. A Dra. Williams 
partilhou uma coleção de exemplos do uso dessas ferramentas para i) comunicação e informação, ii) monitorização e 
vigilância, iii) apoio à prestação de serviços e iv) vacinação, imunidade e farmacovigilância (com base em dados 
recolhidos através do COVID-19 Health System Response Monitor do Observatório, disponível aqui). A Dra. Williams 
também discutiu o uso de inteligência artificial (IA) e dados. Os dados devem ser de boa qualidade para que os 
algoritmos funcionem e a partilha de dados do utente deve estar em conformidade com o Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD) e com os regulamentos nacionais. As preocupações e restrições devem diferenciar os usos 
comerciais dos não comerciais, com diferentes acessos e com os incentivos e desincentivos corretos. 

A Professora Fidella Cascini apresentou a experiência italiana no controlo da pandemia COVID-19 para permitir e 
acelerar a transformação digital da saúde. No ano e meio desde o início da pandemia, a Itália assistiu a um rápido 
crescimento no uso de ferramentas digitais de saúde, como registos de saúde eletrónicos (RSE) ou relatórios digitais de 
resultados de laboratório. Em algumas regiões, a maioria dos médicos de medicina geral e familiar teve acesso ao RSE, 
embora "alimentar" os RSE com dados fosse menos comum. O uso de RSE é mais prevalente em organizações de saúde 
em geral, e isso inclui a inserção de dados. Em muitas regiões de saúde, grandes percentagens da população têm 
acesso aos seus registos e também contribuem com informações. Os utentes usaram as ferramentas digitais 
principalmente para fazer o download de documentos clínicos, reservar serviços de saúde online e fazer o pagamento 
dos cuidados. Devido à pandemia, esse uso aumentou 2 a 4 vezes, de acordo com um observatório com sede em Milão. 
A telemedicina foi outra ferramenta utilizada para garantir a resposta do sistema de saúde, com o Ministério da 
Inovação Tecnológica a apoiar o Ministério da Saúde. Mais uma vez, observaram-se grandes aumentos (3 a 6 vezes) no 
número de teleconsultas, televisitas e telemonitorização, principalmente ao nível dos cuidados de saúde primários. A 
prescrição eletrónica e planos de tratamento eletrónicos também se tornaram mais prevalentes, usando o e-mail, 
WhatsApp e SMS. Atualmente, está também a ser considerado o uso de tecnologia de IA para melhorar os cuidados de 
saúde. Existe um estudo a decorrer com o intuito de avaliar o uso atual de diferentes aplicações em ambientes clínicos 
em todo o país. Dois bancos de dados de imagens de tórax foram dados como exemplos, contendo imagens de 
centenas de utentes, na esperança de poderem ser usados como base para algoritmos de IA, para prever resultados 
clínicos. Ainda assim, existem preocupações com a eficácia clínica e segurança destes algoritmos e, portanto, são 
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necessárias diretrizes nacionais. A Prof. Cascini também destacou a importância da alfabetização digital em saúde, pois 
permitirá que as pessoas saibam mais sobre as ferramentas digitais e sobre como usá-las. 

O Dr. Vesa Jormanainen destacou como a Finlândia costuma estar na pole position em termos de utilização de 
ferramentas digitais de saúde, com um sistema nacional abrangente, baseado numa interoperabilidade alargada. Todas 
as unidades de saúde do serviço público estão ligadas, assim como a maioria dos prestadores privados e farmácias 
comunitárias. A Finlândia tem também um sistema baseado na web, com protocolos de autenticação fortes (como os 
usados por bancos), que foi usado por 60% dos adultos em 2020. Descreveu, de seguida, uma ferramenta baseada na 
web para autoavaliação de sintomas da COVID-19, Omaolo, que foi desenvolvida rapidamente e que está em 
funcionamento há 18 meses; a sua utilização é voluntária e monitoriza utentes sintomáticos, encaminhando-os, se 
necessário, para os serviços de urgência. A ferramenta alimenta um painel do Instituto Finlandês de Saúde e Bem-estar 
(THL). Esta abordagem, baseada na população, permite uma monitorização prévia à fornecida pelos resultados 
laboratoriais. A infraestrutura é essencial, e é por essa razão que a Finlândia foi capaz de implementar esta ferramenta 
numa semana. Os utilizadores atingiram 10.000 questionários por dia, numa população de cerca de 5,5M (sinalizando 
elevados níveis de literacia digital e de saúde digital). Sistemas semelhantes podem agora ser utilizados para outros fins. 
Na Finlândia, os utentes têm um papel preponderante na decisão há alguns anos, uma vez que o país optou por uma 
abordagem centralizada. Existe legislação relativa à utilização secundária de dados e a um “controlador” dos dados. 
Existe também um enorme armazém de dados ao qual os profissionais de saúde podem aceder, mas os utentes dão o 
seu consentimento informado e podem restringir o acesso. A transformação digital é um negócio construído sobre 
confiança. 

O Dr Florian Tille relatou sobre o que foi feito na Escola de Verão de 2021, do Observatório Europeu de Sistemas e 
Políticas de Saúde, dedicado à reflexão sobre o futuro da saúde digital após a pandemia e "as oportunidades 
decorrentes da experiência COVID-19". Os participantes discutiram como é que os instrumentos de saúde digital podem 
fornecer informações para a política e prática; como podem mudar a prestação de cuidados; e como podem também 
contribuir para a investigação e aprendizagem. As principais conclusões da Escola de Verão foram:  

1. A pandemia provocou uma onda na utilização de ferramentas de saúde digitais. Embora os países tenham tido 
um desempenho diferente, este impulso deve ser aproveitado para manter a tendência depois da pandemia 
estar sob controlo. 

2. Estas ferramentas têm sido utilizadas com bons resultados tanto na COVID-19 como noutras doenças, mas os 
resultados nem sempre são garantidos, pelo que deve ser considerada alguma adaptação ao contexto. 

3. Uma vez que os sistemas de saúde estão frequentemente sob pressão, esta nova abordagem pode ser muito 
útil para os reforçar e deve ser vista como uma oportunidade de os preparar para eventos semelhantes no 
futuro. 

 
Como lições aprendidas, os participantes sublinharam que, embora a tecnologia seja essencial, são as pessoas que 
impulsionam a mudança. A liderança política foi considerada essencial para permitir a mudança. Finalmente, em 
relação à privacidade dos dados, o Dr. Tille salientou a necessidade de informar claramente os utentes sobre a 
utilização dos seus dados e mostrar o benefício líquido de os partilhar no processo de tratamento. Os dados também 
são importantes para fins de investigação; e a utilização dos dados é uma obrigação. A pandemia de COVID-19 está a 
ter o efeito secundário positivo de conduzir os países ao alargamento da utilização de ferramentas de saúde digitais. 
Estas foram essenciais para gerir a crise da saúde pública do presente, mas parece provável que a sua utilização 
continue no futuro pós-pandémico, mudando a forma como os cuidados são prestados. 

Recomendações 

 Os países devem aproveitar o impulso criado pela pandemia para espalharem e aumentarem a utilização de 
ferramentas de saúde digitais. Isto pode ser feito criando um ambiente favorável à adoção de ferramentas de 
saúde digitais e encorajando iniciativas a nível local, tendo em conta não só as preferências dos cidadãos e dos 
profissionais de saúde, mas também as potenciais desigualdades que destas possam advir. 

 A literacia de saúde digital entre os cidadãos deve ser melhorada para otimizar a utilização das ferramentas de 
saúde digitais. 

 A utilização dos mecanismos políticos existentes (por exemplo, regulamentação, financiamento, qualidade e 
técnica) pode ser utilizada para incentivar a adoção de soluções de saúde digitais. 

 As regulamentações nacionais são necessárias para garantir a eficácia clínica e a segurança das soluções de 
inteligência artificial. 

 As ferramentas de saúde digitais devem fornecer dados de boa qualidade, que possam ser interligados para 
que os algoritmos funcionem eficazmente. 

 É importante informar claramente os utentes sobre a utilização dos seus dados e mostrar-lhes o benefício 
líquido de partilhar os seus dados para melhorar os cuidados de saúde. 
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Principais Mensagens 

 Embora a saúde digital não seja atualmente utilizada em todo o seu potencial, poderia melhorar os cuidados 
de saúde centrados na pessoa e ajudar a construir sistemas de saúde mais resilientes. 

 A pandemia de COVID-19 atuou como um catalisador para a implementação e utilização de soluções digitais 
para responder diretamente à emergência de saúde pública e para facilitar a prestação de serviços de saúde 
noutras áreas de cuidados. A pandemia transformou assim a implementação de ferramentas digitais de saúde 
de uma oportunidade para uma necessidade. A utilização de ferramentas digitais irá provavelmente continuar 
no futuro pós-pandémico. 

 As ferramentas digitais têm mostrado bons resultados tanto na COVID-19 como noutras doenças, mas a sua 
conceção e implementação devem ser adaptadas em função do contexto. 

 A existência de boas infraestruturas é essencial para implementar e utilizar com sucesso as ferramentas de 
saúde digitais. 

 A qualidade e proteção dos dados deve ser assegurada, uma vez que se trata de "um negócio construído sobre 
confiança". Os cidadãos estão geralmente dispostos a partilhar dados se a sua privacidade for assegurada. 
Optar pela exclusão deve ser sempre uma opção e o consentimento informado deve ser a norma. 

 A liderança política e o empenho são essenciais para permitir a mudança no sentido da transformação digital. 

 As ferramentas digitais podem reforçar os sistemas de saúde sob pressão e ajudar a prepará-los para eventos 
semelhantes no futuro. 
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Winter is coming: O Peso do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) nos Sistemas de Saúde da 
Europa 

Sessão organizada por Sanofi Pasteur 

Oradores:    Dr. Christian Felter, MD (RSV Franchise Medical Head, Sanofi Pasteur); Prof. Javier Díez Domingo (Head 
of the Vaccine Research Department, Centre of Public Health Research of Valencia-FISABIO); Prof. 
Susanna Esposito (Professor of Pediatrics, University of Parma and WAidid President); Dr. Călin 
Bumbuluț (Senior Family Physician, Satu Mare Family Physicians Association Romania; President, 
European Union of General Practitioners); Dr. Simon Nadel (Imperial College Healthcare NHS Trust); 
Dr. Francisco Mourão (Centro Hospitalar e Universitário de Porto and Executive Board, European 
Junior Doctors). 

Moderação:   Sr. George Valiotis (Executive Director, EHMA). 

Resumo 

O vírus sincicial respiratório (VSR) é uma das principais causas de morbilidade respiratória em crianças e um dos 
principais motivos para a pressão que as organizações de saúde sofrem todos os anos no Inverno. A documentação 
adequada do peso (burden) do VSR na saúde é, portanto, importante para gerir melhor a infeção por VSR e facilitar as 
práticas de tratamento baseadas em evidência.  

Esta sessão incluiu uma breve introdução ao VSR, seguida de uma apresentação dos resultados do inquérito sobre o 
peso do VSR na saúde e de um painel de discussão. Os assuntos discutidos foram a pressão no Inverno que afeta o 
desempenho do sistema de saúde; as práticas atuais de tratamento e gestão do VSR; e as formas mais eficazes de gerir 
o VSR na comunidade. 

O Dr. Christian Felter apresentou uma visão geral do VSR, uma ameaça urgente e imediata a todos os bebés, para 
descrever a base de referência acerca do seu peso e da perturbação que provoca nos sistemas de saúde. Antes da 
COVID-19, o VSR era o principal vírus respiratório com implicações tanto nos grupos de doentes idosos como de 
lactentes. O VSR é responsável por 33 milhões de casos anualmente, e é responsável por 63% das infeções respiratórias 
agudas em bebés. A gravidade da doença é imprevisível, e o seu peso estende-se para além do hospital. A curto prazo, 
a infeção por VSR está associada ao aumento da incidência de otite média, pneumonia e uso excessivo de antibióticos. 
Na ausência de tratamento ativo, apenas são prestados cuidados de apoio e espera-se que os bebés infetados com VSR 
debelem a infeção por si próprios. A longo prazo, a carga de doença do VSR inclui o aumento da utilização de cuidados 
de saúde, para follow-up e consultas para sibilos recorrentes, a redução da função pulmonar e outras complicações. 

O Prof. Díez Domingo apresentou os resultados preliminares do inquérito em curso da EHMA sobre o peso do VSR 
sobre a saúde e as consequentes perturbações. O inquérito avalia aqueles em vários contextos de prestação de 
cuidados: em hospitais e em ambulatório. A perturbação do sistema de saúde é definida como as pressões sistémicas 
decorrentes: 

1. do aumento da procura de serviços; 
2. do risco de VSR nosocomial; e 
3. dos efeitos sobre o moral e o desempenho dos profissionais de saúde. 

 

A sazonalidade do VSR é um fator com forte impacto no desempenho do sistema de saúde. O peso do VSR e a 
perturbação causada são significativos e afetam todo o sistema de saúde e contextos de prestação de cuidados. 
Noventa por cento dos profissionais de saúde consideram a perturbação no pico da época sazonal de VSR moderada a 
extrema. O aumento das horas de trabalho, a redução das camas disponíveis e as perturbações no fluxo de doentes 
foram os três principais efeitos do pico sazonal de VSR. O desempenho e o moral dos profissionais foram afetados em 
todos os contextos de prestação de cuidados: com o aumento da carga de trabalho, stress, esgotamento e exaustão 
relatados como as principais consequências. Os médicos de cuidados primários são particularmente afetados. Nos 
hospitais, o VSR foi responsável por mais de 50% das camas de cuidados agudos na época alta de circulação. Os 
resultados do inquérito também evidenciaram a grande heterogeneidade das práticas no tratamento do VSR, com 
prescrições de antibióticos proporcionalmente mais elevadas nos cuidados primários. 

O painel de discussão destacou vários fatores relevantes para a gestão e prevenção da infeção por VSR. O primeiro foi a 
necessidade de diretrizes de práticas europeias comuns e vinculativas. O tratamento de VSR é marcado por uma grande 
heterogeneidade, tanto no interior de cada país como entre países e entre locais de tratamento: um ponto realçado 
pelos resultados do inquérito. Atualmente, as guidelines variam entre países da Europa e, mesmo assim, a maioria delas 
trata de cuidados hospitalares de infeções graves por VSR. Um segundo assunto foi o peso desproporcionado da gestão 
da doença por VSR nos cuidados primários. Os pediatras e médicos de família dos cuidados primários enfrentam o 
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grosso das infeções por VRS moderadas e a responsabilidade legal das complicações, colocando assim os cuidados 
primários na "linha da frente das profilaxias primárias". Este é um fator importante para a prescrição 
proporcionalmente mais elevada de antibióticos nos cuidados primários. Em relação a medidas preventivas, a discussão 
salientou a necessidade de envolver a comunidade, as escolas e os prestadores de cuidados, vitais para gerir a infeção 
por VSR dentro da comunidade. As formas de prevenção primária implicarão uma melhor educação parental e 
melhores níveis de saneamento em casa, em infantários e nas escolas. A COVID-19, embora alterando a epidemiologia 
do VSR, também demonstra o valor da higiene das mãos, etiqueta respiratória, alto padrão de utilização de EPI e outras 
intervenções não farmacológicas para desencorajar a disseminação do vírus. Estas podem ser alargadas para melhor 
gerir o VSR na comunidade. 

Principais Mensagens 

 A carga e a perturbação do VSR são significativas e afetam todos os contextos de prestação, estendendo-se 
para além do hospital. 

 Os cuidados primários tratam da maior parte das infeções por VSR e estão na linha da frente da profilaxia 
primária.  

 A ausência de um tratamento ativo para VSR aponta para uma necessidade médica global não satisfeita.  

 O envolvimento da comunidade é crucial para gerir e conter eficazmente a disseminação do vírus.  

 A COVID-19 alterou a epidemiologia do VSR e melhorou o controlo das infeções através da utilização de alto 
padrão de EPI, da adoção mais generalizada da higiene das mãos e de outras intervenções não farmacológicas. 
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Como Implementar Projetos Baseados em Valor – Duas Abordagens Diferentes  

Sessão organizada pela Roche 

Oradores:    Dr. Florian Ruter (Head, Quality Management, University Hospital Basel); Dra. Marta Soares (Instituto 
Português de Oncologia – IPO Porto) 

Moderação:   Dr. Alexandre Lourenço (Presidente, Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares – APAH, 
Mestre de Cerimónias da EHMA 2021) 

Resumo 

Esta sessão apresentou dois projetos de saúde baseados em valor, focados no cancro do pulmão. O primeiro projeto, 
FAROL, é uma parceria entre o Instituto Português de Oncologia, Portugal (IPO Porto), a Associação Portuguesa de 
Administradores Hospitalares (APAH), e a farmacêutica Roche. O objetivo do FAROL é modificar o modelo de 
financiamento atual para o cancro do pulmão. Este teve um impacto significativo no IPO uma vez que forneceu alguns 
dados anteriormente inexistentes sobre a gestão da doença, como o desperdício e ineficiências no percurso das 
pessoas; mediu os resultados da intervenção; e os custos totais e individuais. A segunda parceria também se focou no 
cancro de pulmão e juntou o Hospital Universitário de Basileia (USB) – que tem experiência em PROMS de mais de 20 
doenças, reconhecido internacionalmente – e a Roche. Esta parceria é um exemplo de como o valor previsto ao nível da 
pessoa também leva a um valor acrescentado para ambas as entidades.  

A Dra. Marta Soares relembrou a audiência de que o cancro é responsável por aproximadamente 10M de mortes por 
ano em todo o mundo; este número tem aumentado e causa enormes perdas económicas. O cancro do pulmão é 
responsável pela maior parte das mortes por cancro na Europa. A taxa de sobrevivência a 5 anos é abaixo de outros 
cancros; tem um grande impacto no que toca aos anos de vida ajustados à incapacidade (DALY). A sobrevivência é 
afetada pelo diagnóstico e tratamentos precoces. As abordagens baseadas em valor analisam os resultados (clínicos e 
aqueles com mais relevância para os utentes) e os custos, aumento assim o valor nos sistemas.  

A Dra. Soares descreveu o FAROL, que é um projeto de saúde baseado em valor para o tratamento do cancro do 
pulmão. Desenvolvido a partir de um percurso de cuidados, o projeto incluiu um mapeamento de processo, análise de 
custo (utilizando o modelo Time-Driven Activity Based Costing) e medição de resultados. Os primeiros resultados 
mostraram que o custo do tratamento varia por ano e por estadio de doença, especialmente no segundo ano de 
tratamento, em que os custos se revelam muito acima do preço que o hospital recebe do Estado. A medição de 
resultados seguiu os modelos internacionais, nomeadamente da ICHOM, mas foi sempre limitado a um subconjunto de 
indicadores, devido à indisponibilidade de dados (por exemplo, dados de PROMS). Os indicadores atualmente em uso 
são relevantes tanto para os profissionais de saúde como para as pessoas, são recolhidos rotineiramente, e são 
práticos. Os benefícios diretos do projeto foram o desenho dos percursos de cuidados, aumento do conhecimento e 
padronização dos cuidados; e aumento da aprendizagem sobre os custos, através do ganho de capacidade para 
estabelecer parâmetros de referência e ser mais eficiente. A liderança, envolvendo os profissionais de saúde, 
fornecendo incentivos (recolha de dados, por exemplo) e um bom sistema de tecnologias de informação (TI) foram 
identificados como fatores fundamentais para o sucesso. A Dr. Soares acredita que este modelo pode ser aplicado a 
outras patologias, pode levar à melhoria contínua dos cuidados e pode ser a base para uma forma mais racional de 
pagamento aos profissionais.  

O Dr. Florian Ruter começou por perguntar “o que querem as pessoas?”. Referiu-se a quantas vezes os profissionais se 
focam em resultados como sobrevivência e tempos de espera, no entanto deveriam olhar também para a qualidade de 
vida e outros PROMS. As pessoas querem (e o sistema tenta fornecer) cuidados personalizados, centrados na pessoa e 
capacitar os utilizadores; mas uma mudança adicional na mentalidade pode ser necessária. Os países gastam grandes 
volumes de dinheiro, mas nem sempre têm uma boa qualidade de cuidados, assim o foco deve ser mudar de volume 
para valor.  

O Dr. Ruter usou o exemplo da Suíça, onde se continuam a realizar esforços para examinar a relação entre os PROMS 
e/ou PREMS e o custo de fornecer cuidados. Os pontos de vista das pessoas devem ser considerados e os cuidados de 
saúde devem focar-se naquilo que é essencial para elas. Através dos exemplos do cancro do pulmão e da mama, os 
indicadores podem ser muito diferentes entre os profissionais e os utentes. A sobrevivência, por exemplo, pode ser 
similar entre unidades de saúde, mas os PROMS muito diferentes. Foi partilhada evidência em como a monitorização 
dos sintomas aumenta a sobrevivência. O Dr. Ruter reportou o uso de conjuntos de PROMS na UBS, alguns baseados na 
ICHOM, outros desenvolvidos localmente, que envolveram 5 000 pessoas até então. Completou com exemplos 
relacionados com o cancro da mama, ortopedia e AVC. O projeto descreveu uma parceria público-privada entre a UBS e 
a Roche. A parceria é lógica, uma vez que ambas as partes se depararam com uma situação desafiante e tiveram um 
interesse comum. Assim no futuro, é esperado que mais parceiros possam ser incluídos na prestação de cuidados, além 
do triângulo clássico utente, prestador e pagador.  
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A audiência inquiriu sobre a utilização de indicadores da ICHOM. O Dr. Ruter referiu que estes são em grande número e 
demoram demasiado tempo a ser preenchidos pelas pessoas. Foi sugerido encurtar questionários, principalmente 
aqueles direcionados a doenças graves. No que toca ao envolvimento dos profissionais, a Dra. Soares explicou como o 
IPO do Porto tem dois enfermeiros a recolher dados. O Dr. Ruter enfatizou a importância de ter médicos líderes e 
departamentos comprometidos. Da sua experiência, uma abordagem bottom-up terá mais sucesso que a top-down. A 
importância de uma plataforma tecnológica de informação foi destacada, preferencialmente através de uma recolha de 
dados digital desde o início com um interface user-friendly. Os cuidados baseados em valor podem influenciar o 
pagamento; o custo é fundamental para o preço. A importância de mapear a prestação de cuidados foi enfatizada, uma 
vez que auxilia na identificação de oportunidades e os profissionais costumam reagir positivamente. As barreiras 
identificadas incluíram profissionais pouco envolvidos, uma vez que a necessidade de envolver CEOs, presidentes e 
administrações foi destacada, bem como a utilização de abordagens bottom-up. No que toca a como o projeto é pago, 
foi sugerido mover os fundos de outros questionários de satisfação. Não é fácil iniciar, mas não é demasiado caro. 
Globalmente, estes projetos podem aumentar a qualidade enquanto reduzem os custos. Mas os sistemas têm de 
colocar o seu valor no centro da sua estratégia. 

O moderador destacou o papel e importância das parcerias e de como existiam barreiras inevitáveis, mas também 
facilitadores. No que toca à visão e próximos passos, o Dr. Ruter mencionou a necessidade de reduzir a sobreutilização 
de recursos, poupar dinheiro, e focar naquilo que realmente interessa para os utentes. Os utentes devem ser vistos 
como parceiros. A Dra. Marta Soares mencionou a necessidade de disseminar a utilização de saúde baseada em valor, 
generalizar para outros cancros e influenciar o financiamento para que as instituições recebam o preço correto. O 
conceito de cuidados baseados no valor é extremamente relevante no contexto atual, onde a maioria dos sistemas de 
saúde se deparam com a falta de recursos e prestam cuidados muitas vezes abaixo do ideal. Focar naquilo que 
realmente interessa para os utentes, utilizando PROMS e PREMS, irá ajudar a reduzir desperdício, através da não 
prestação de cuidados que não têm valor.  

Recomendações 

 Os sistemas de saúde devem colocar o valor no centro da sua estratégia com abordagens que valorizem os 
custos e os resultados.  

 Medir resultados de interesse para os utentes através de um sistema centrado neste. Os utentes devem ser 
vistos como parceiros.  

 Temos que ver além de resultados como sobrevivência e tempos de espera, e começar a incluir a qualidade de 
vida e outros PROMS.  

 Para ter uma qualidade de cuidados otimizada, é importante mudar o foco do volume para o valor.   

Principais Mensagens 

 Redesenhar os cuidados de financiamento para cancro de pulmão inclui a análise do desperdício e ineficiência 
do percurso de cuidados, providencia dados sobre a intervenção e dá informação sobre os custos totais e 
individuais.  

 As abordagens baseadas no valor que abordam os resultados – tanto clínicos como os que mais interessam aos 
utentes – e utilizam PROMS e PREMS, vão auxiliar na redução do desperdício evitando a prestação de cuidados 
desnecessários, aumentando por último, o valor para os sistemas. 

 Investigar como providenciamos os cuidados atualmente (por exemplo, mapear a prestação de cuidados e 
desenhar o percurso clínico) irá refletir-se nos mesmos e irá padronizar os cuidados.  

 Os projetos baseados em valor podem melhorar o desenho dos percursos clínicos; aumentar o conhecimento 
e padronizar os cuidados; e ajudam a melhorar o conhecimento sobre os custos; ganhando a capacidade de 
criar marcos e ser mais eficiente.  

 Os resultados medidos devem ser idealmente relevantes tanto para profissionais como para utentes;  

 A liderança, o envolvimento (e alocação) de profissionais de saúde e boas plataformas de TI são habitualmente 
citadas como decisivas para o sucesso de uma implementação de projetos de saúde baseados em valor.  

 Os modelos de cuidados baseados em valor podem levar a uma melhoria na qualidade e a uma forma mais 
racional de pagamento aos profissionais e podem, assim, ser aplicados de forma mais generalizada e 
abrangente.  
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Governação para a Transformação da Saúde: Aproveitando o Poder dos Laboratórios 

Sessão organizada pela Abbott e pelo UNIVANTS of Healthcare Excellence Award 

Oradores:    Prof. John Dillon (Professor of Hepatology and Gastroenterology, University of Dundee); Dra. Ellie Dow 
(Consultant in Biochemical Medicine, NHS Tayside); Prof. Federico Lega (Professor in Healthcare 
Management, Department of Biomedical Sciences for Health, University of Milan) 

Moderação:   Dra. Colleen Strain (Scientific Manager, Scientific Leadership and Education, Core Diagnostics, Abbott) 

Resumo 

Nesta sessão, os palestrantes discutiram o potencial dos laboratórios para impactar favoravelmente a tomada de 
decisões e a governação clínica como colaboradores poderosos e catalisadores de valor para os sistemas de saúde. De 
acordo com o Prof Federico Lega, os laboratórios devem ser considerados como impulsionadores-chave no 
desenvolvimento da prestação de serviços de saúde efetivos dentro do ‘novo normal’ dos cuidados de saúde. Existem 
duas áreas principais que os sistemas de saúde têm investido cada vez mais nos últimos anos e nas quais os laboratórios 
desempenham um papel fundamental: 

 Desenvolvimento da gestão da saúde da população. Implica passar da gestão reativa para a gestão ativa da 
saúde, focando mais na medicina preventiva e menos na cura e no cuidado. Isso inclui estimular os cidadãos a 
tornarem-se mais envolvidos e responsáveis na gestão da sua própria saúde. 

 Saúde baseada em valor. Dentro desta área, é fundamental focar nos resultados e os laboratórios são 
fundamentais para orientar os médicos sobre como melhorar os resultados. 

 
Muitos problemas dificultam a contribuição dos laboratórios nos sistemas de saúde: 

 A administração de topo não conhece as operações do dia-a-dia do laboratório e não percebe o seu 
verdadeiro valor. 

 Os laboratórios são frequentemente desconectados do resto do hospital e são vistos como uma “matéria-
prima”, ao invés de uma unidade clínica.  

 A administração de topo muitas vezes olha para os laboratórios como impulsionadores de grandes despesas 
para investimentos iniciais e atividades diárias, em vez de unidades geradoras de valor. Portanto, muitas vezes 
é dada ênfase à redução de custos de curto prazo (concentração, terceirização, downsizing) ao invés de se 
melhorar a capacidade e competências e, consequentemente, o valor produzido pelos laboratórios. 
 

Para que os laboratórios tenham um papel mais central nos sistemas de saúde, é necessária uma mudança cultural. 
Uma vez que essa mudança aconteça, os laboratórios podem ser uma boa referência e fonte de aprendizagem e valor 
para os sistemas de saúde, para melhorar as práticas e os padrões de segurança; criar equipas multidisciplinares e 
multiprofissionais, englobando os utentes; focar no cuidado apropriado, uma vez que os laboratórios têm sofrido mais 
pressão em relação à segurança e prestação do que outras áreas clínicas; conduzir pesquisas com novos testes e 
modelos para melhores resultados; adotar novos modelos de prestação, do ponto de vista técnico e de percurso; bem 
como gerar governação clínica. 

Existem três áreas principais onde os laboratórios devem estar mais envolvidos: 

 Governação do sistema e formulação de políticas: os clínicos laboratoriais devem participar nos comités onde 
acontecem as decisões de mudança de política, pois eles têm experiência na geração de medicina preditiva e 
de precisão e gestão de saúde populacional. 

 Equipas clínicas: os clínicos laboratoriais devem estar envolvidos na prestação e liderança de percursos dentro 
das linhas de serviços clínicos como membros essenciais das linhas transversais e equipas multidisciplinares. 

 Governação clínica: os clínicos de laboratoriais são mais avançados em áreas como percursos para gerar 
diagnósticos ou uso de tecnologias inovadoras, portanto, podem apoiar os colegas no desenho de estratégias 
para organizações de saúde. 
 

Os sistemas e organizações de saúde precisam de reconhecer o valor e as contribuições que os laboratórios podem 
gerar e tornar-se mais cientes de que laboratórios não são centros de custos, mas um investimento que gera economia 
de custos, acelera as mudanças desejadas no sistema de saúde e melhora os resultados para os utentes. O programa 
UNIVANTS of Healthcare Excellence é um grande instrumento para mudar a perceção dos laboratórios nos sistemas de 
saúde em todo o mundo. 

Em 2019, o Prof John Dillon e a Dra. Ellie Dow foram reconhecidos pelo Prémio UNIVANTS pelo seu algoritmo inovador 
de Teste de Função Hepática Inteligente (iLFT). Estes apresentaram o seu estudo de caso para ilustrar os benefícios da 
mudança para um modelo integrado para laboratórios. Entre 1970 e 2010, a doença hepática aumentou 
substancialmente no Reino Unido, com 3/4 dos utentes com idade inferior a 65 anos. Além disso, a maioria dos utentes 
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apresentava doença hepática descompensada no primeiro contacto, que é dispendiosa e com mortalidade muito 
elevada. Uma análise da história desses utentes mostrou que muitos tiveram um teste de função hepática medido por 
laboratórios, mas não foi devidamente avaliado pelos médicos. O objetivo do iLFT era automatizar a interação precoce 
e o feedback aos médicos sobre o que deveriam fazer com o teste; dar-lhes informações adicionais; e vias de 
encaminhamento de teste subsequentes. Isso teria melhorado a qualidade do atendimento, a governação em torno do 
uso dos resultados, mas também apoiaria os médicos no processo de tomada de decisão. 

Para desenvolver o iLFT, a equipa do NHS de Tayside formou uma equipa de coprodução com técnicos de tecnologia da 
informação, médicos e especialistas, clínicos gerais (GPs) e a maioria das especialidades médicas de laboratório. Na 
prática, o clínico geral solicitou o teste de função hepática. Se os resultados laboratoriais fossem normais, o GP 
continuaria com os cuidados standard; mas se os resultados fossem anormais, haveria uma série de testes reflexivos e 
dados clínicos integrados no laboratório, e os relatórios seriam devolvidos ao GP (iLFT) em tempo real. A visão era que 
um iLFT deveria ser fácil para os GPs solicitarem; as informações necessárias facilmente fariam o algoritmo funcionar; e, 
finalmente, os resultados seriam um relatório significativo e em tempo real com um plano de procedimentos para 
prosseguir com o utente. O trabalho em equipa multidisciplinar e a quebra da abordagem tradicional de trabalho em 
silos foram cruciais para o desenvolvimento e entrega do projeto. O iLFT começou como um ensaio clínico no NHS de 
Tayside na Escócia e agora faz parte de seu serviço de rotina. O iLFT duplicou a taxa de diagnóstico correto de utentes 
com doença hepática antes de descompensação hepática, o que aumentou o tempo de vida dos utentes de 22 meses 
para 12 anos. Houve um ligeiro aumento nos custos do serviço, à medida que mais utentes estavam a ser devidamente 
diagnosticados e tratados. No entanto, a longo prazo, houve mais de 7 milhões de euros de custos evitáveis de tempo 
de vida para 2.350 utentes diagnosticados por iLFT levando a intervenções clínicas. Havia várias barreiras logísticas, 
como partilha de amostras e tecnologia da informação, já que os processos existentes foram criados para funcionar em 
silos, em vez de processos integrados. Além disso, havia resistência à mudança e inovação nos processos existentes, o 
que exigia habilidades de comunicação efetivas e resultados mensuráveis para impulsionar a iniciativa. Esta experiência 
pode ser traduzida noutras doenças nas quais o diagnóstico precoce pode impactar significativamente os resultados 
para o utente e custos. 

O iLFT contribuiu para vários benefícios e mudanças na perceção do laboratório, tanto no hospital quanto no sistema 
de saúde. A equipa do laboratório passou a ter melhor representação nas comissões de nível intermedio e superior 
dentro do hospital; eles também ganharam reconhecimento pela qualidade do seu trabalho na economia local da 
saúde. O iLFT mostrou que um diagnóstico efetivo pode ser feito sem exigir que os utentes façam visitas repetidas aos 
seus médicos ou ao hospital. Também aumentou a comunicação entre os clínicos. Embora os gestores clínicos 
estivessem a incluir os laboratórios nos seus processos de tomada de decisão, os gestores hospitalares estavam mais 
hesitantes. A COVID-19 acelerou a integração dos laboratórios nos processos de gestão, visto que a gestão viu o poder 
dos diagnósticos laboratoriais não apenas em condições crónicas, mas também em desafios agudos. 

Respondendo a uma pergunta sobre o aumento de escala, a Dra. Dow e o Prof Dillion afirmaram que alguns parceiros 
em Inglaterra já começaram com o iLFT e outros estão a considerar a sua implementação. A Dra. Dow tem trabalhado 
com parceiros na Escócia que estavam a cerca de 50-70% da implementação do iLFT quando a COVID surgiu e, 
consequentemente, tiveram que atrasar os seus planos. O maior desafio para qualquer laboratório implementar esses 
testes é o sistema de TI. Nos próximos 2-3 anos, um novo sistema de TI para laboratórios será implementado na Escócia 
e todos os grandes centros deverão ser capazes de realizar o iLFT. 

O sucesso do iLFT despertou o interesse em replicá-lo em outras áreas clínicas. Uma das razões do seu sucesso é a 
capacidade da equipa se distanciar do trabalho em silos e trabalhar em conjunto com todas as partes interessadas 
dentro do hospital. O iLFT permite que as equipas pensem juntas e fora da caixa, trocando informações entre áreas, 
integrando resultados de testes e trabalhando de forma holística com foco nos resultados para os utentes. No que diz 
respeito à governação clínica, o laboratório passou a ter maior visibilidade no hospital e esteve envolvido nas etapas de 
planeamento de diversos projetos e não apenas nas fases de implementação. 

Os clínicos laboratoriais nem sempre são vistos como médicos, pois não são vistos nas enfermarias, mas atualmente os 
clínicos laboratoriais atuam à frente de outros departamentos clínicos com processos e controlo de qualidade, 
competências fundamentais na gestão de processos. O reconhecimento de clínicos e profissionais de laboratório é 
importante, e eles devem estar envolvidos na governação clínica em todos os níveis. Embora existam desafios, também 
existem muitas oportunidades para os clínicos laboratoriais saírem cada vez mais dos laboratórios. O prémio UNIVANTS 
of Healthcare Excellence Award fornece um meio para descobrir e destacar as melhores práticas de equipas de 
cuidados multidisciplinares que se uniram em todo o continuum de cuidados; mobilizou dados e processos clínicos de 
maneiras inovadoras; assim como alcançou desempenho e resultados mensuravelmente melhores. 
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Recomendações 

 A sociedade científica deve consolidar uma narrativa forte em torno da contribuição atual e possível dos 
laboratórios nos sistemas de saúde. Os laboratórios não são apenas centros de custo, mas também oferecem 
uma oportunidade de parceria para criar valor. 

 Os laboratórios já são motores de práticas mais integradas e de trabalho multidisciplinar e devem promover 
esse trabalho, bem como transformar a sua capacidade de promover mudanças numa medida de sucesso. 

 Os laboratórios precisam de estar virados para o exterior e participar mais ativamente nos debates sobre 
políticas, governação e tomada de decisões, pois há muito que se pode aprender com eles. Isso permitiria que 
eles fornecessem respostas completas para um problema e não apenas os resultados dos testes. 

 Os gestores devem apoiar e criar um ambiente onde as equipas possam discutir facilmente os problemas e 
desafios e trabalhar em conjunto para resolvê-los. As discussões multidisciplinares fornecem uma visão 
holística, incluindo a perspetiva do utente, o que facilita a identificação de problemas, mas também de 
soluções. 

Principais Mensagens 

 Para apoiar a colaboração multidisciplinar, é importante ter um objetivo unificado, construir a equipa em 
torno do objetivo e ter defensores que o partilharão amplamente dentro e fora da instituição para obter mais 
apoio. Isso envolve ter as partes interessadas certas, incluindo utentes, e quebrar todos os silos que possam 
existir. 

 Ao adicionar pequenos custos adicionais aos laboratórios a curto prazo, os sistemas de saúde podem obter 
economias substanciais a longo prazo. 

 Os clínicos laboratoriais devem ter um papel mais proeminente em funções de gestão e de governação, 
departamentos médicos e comités de alto nível, pois os clínicos laboratoriais têm uma perspetiva diferente, 
uma visão mais ampla do sistema ou organização de saúde, familiaridade com controlo de processos, 
abordagens de trabalho boas e eficazes e melhor compreensão da inovação. 
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Envelhecimento e Saúde: A Política das Melhores Políticas 

Sessão organizada pelo Observatório Europeu de Sistemas de Saúde e Políticas  

Oradores:    Dr. Jonathan Cylus (European Observatory on Health Systems and Policies); Prof. Jane Gingrich 
(University of Oxford); Prof. Scott L. Greer (University of Michigan); Prof. Minakshi Raj (University of 
Illinois at Urbana-Champaign); Ass. Prof. Aaron Reeves (University of Oxford). 

Moderação:   Dra. Michelle Falkenbach (Postdoctoral Associate, Cornell University) 

Resumo 

Esta sessão discutiu os temas do envelhecimento, política e medidas para a saúde. O argumento geral, apresentado 
pelo Prof. Scott Greer e pelo Dr. Jonathan Cylus, foi de que o envelhecimento não é um problema em si para os 
sistemas de saúde ou para os seus orçamentos, mas sim a desigualdade. O Prof. Aaron Reeves falou sobre as 
desigualdades que são ocultadas dado o foco global nas desigualdades inter-geracionais e às elevadas despesas em 
saúde geralmente associadas à população mais velha. A Prof. Jane Gingrich discutiu sobre políticas e medidas para a 
saúde no envelhecimento. Por fim, o Prof. Minakshi Raj apresentou o significado real do envelhecimento para a 
redefinição e para o desenvolvimento da gestão em saúde e políticas de saúde.  
 
O Prof. Scott Greer iniciou com o argumento de que o envelhecimento não é um problema para os sistemas de saúde 
ou orçamentos. Os dados mostram que sociedades envelhecidas não são as que têm as despesas mais elevadas em 
saúde. Em vez disso, a questão política deverá ser direcionada para a redefinição dos sistemas de saúde e ir ao 
encontro das desigualdades. Focar no envelhecimento tira o foco de outras desigualdades que afetam a saúde e o bem-
estar ao longo do ciclo de vida.  
 
Primeiramente, a desigualdade de género, uma vez que as mulheres prestam cuidados pagos e não pagos nas nossas 
sociedades. Segundo, a nacionalidade, uma vez que muitos dos imigrantes que prestam cuidados estão a ser 
explorados no seu trabalho. Terceiro, as hierarquias raciais são também determinantes importantes de quem presta 
cuidados e de quem não os recebe. Além do mais, o rendimento, localização e a distribuição da riqueza são 
desigualdades bem conhecidas. Focar no envelhecimento levanta argumentos a favor do corte de rendimentos sociais; 
enquanto as políticas para o envelhecimento devem incluir um suporte mais apropriado ao longo do ciclo de vida, 
fazendo com que as pessoas tenham vidas com mais significado, tirando partido de todas as oportunidades, numa 
sociedade que cuida mais de forma mais igualitária.  
 
O Dr. Johathan Cylus concordou que o envelhecimento não é necessariamente um problema nos sistemas de saúde. 
Mencionou que os sistemas de saúde são frequentemente apontados como vulneráveis em sociedades envelhecidas, 
baseado em duas perspetivas principais:  
 

1. As pessoas mais velhas têm em média cuidados de saúde mais caros e, por isso, populações envelhecidas 
aceleram o crescimento das despesas em saúde; 

2. As pessoas mais velhas tendem a ser economicamente não produtivas e, por isso, populações envelhecidas 
produzem menos receita pública.  

 
A investigação conduzida pelo Observatório contradiz estas perceções. A despesa em saúde por pessoa mostra que os 
gastos em saúde se mantêm estáveis por volta dos 40-50 anos e aumentam posteriormente. A assunção consequente é 
de que ter mais pessoas mais velhas aumenta inevitavelmente a despesa em saúde. No entanto, olhando para as 
projeções populacionais, o impacto global do envelhecimento populacional é negligenciável no crescimento dos gastos 
em saúde. A taxa de crescimento de despesa em saúde per capita na UE entre 2016 e 2018 foi de 4.7% e, comparando 
os diferentes países, o envelhecimento é responsável por aproximadamente 10-15% de crescimento da despesa. Sendo 
assim, o envelhecimento não será o principal impulsionador de despesa em saúde, que é muito mais afetada pelos 
preços e tecnologias médicas. Noutra perspetiva, olhando para a distribuição das idades populacionais e para a 
economia, foram reunidos dados de 180 países desde 1999 a 2017 para compreender a relação entre a proporção de 
população em idade laboral ativa mais velha, a sua saúde e o crescimento económico. Estes dados mostraram uma 
correlação entre o número de pessoas mais velhas ativas e o crescimento económico mais lento, no entanto, não é uma 
conclusão inevitável. Se a população envelhecer com boa saúde, a proporção de população mais velha não influencia a 
economia. 
 
O Prof. Aaron Reeves direcionou a discussão mais aprofundadamente para o conceito das desigualdades. Problemas 
comummente percebidos, como a crise do envelhecimento, no que toca aos orçamentos da saúde e a economia, nem 
só estão sobrestimados como também têm consequências indesejadas. O foco no envelhecimento significa que outros 
problemas sociais ficam menos visíveis. O risco de focar as desigualdades inter-geracionais (que ocorrem entre 
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gerações) é ignorar as desigualdades intra-geracionais (dentro da mesma geração). O Prof. Reeves explicou que as 
desigualdades intra-geracionais afetam o processo de envelhecimento e que os custos em saúde associados a uma 
população envelhecida estão enraizados nestas desigualdades.  As desigualdades são persistentes nas diversas faixas 
etárias e têm uma influência significativa no processo individual de envelhecimento. Fundamentar as políticas de saúde 
no envelhecimento negligencia as desigualdades intra-geracionais em saúde, que podem ser enfrentadas com medidas 
políticas de saúde. Reduzir as desigualdades no envelhecimento diminui os custos económicos a ele normalmente 
associados. A evidência demonstra que a forma como as sociedades estão organizadas tem um impacto real na forma 
como as desigualdades se desenvolvem. Este problema não pode ser solucionado com pequenas medidas pontuais e 
deve ser o foco de políticas em desigualdades.  
 
A Prof. Jane Gingrich discutiu como acabar com a constelação de políticas enraizadas no ciclo de vida. De acordo com a 
Prof. Jane, quatro modelos emergiram em diferentes estados sociais:    
 

1. Via mestra: estados sociais com uma solidariedade inter- e intra-geracional alargada. Estes demonstram 
resultados vantajosos no ciclo de vida investindo nos mais novos, nas pessoas durante a sua vida laboral e 
criando padrões de estilos de vida para os mais velhos.  

2. Focados na idade: concentrar o gasto social no envelhecimento e investir muito menos nos mais novos e em 
rendimentos de segurança em idade laboral, permitindo que altos níveis de desigualdade emerjam nas 
populações ativas.  

3. Limitados universalmente: alguns programas incluem todos os grupos etários, mas não gastam o suficiente em 
nenhum deles. Os programas não restringem necessariamente altos níveis de desigualdade.  

4. Via lenta: um pequeno número de países tem alguns programas muito limitados direcionados ao mais velhos, 
mas não tanto para outros grupos etários. 
  

Para atingir a via mestra, os decisores políticos precisam de pensar a forma como as alianças entre classes e entre 
idades podem emergir. Os eleitores mais velhos querem investir em pessoas mais novas em países como a Irlanda, 
Noruega, Holanda e Suécia, onde se podem observar movimentos positivos em resultados ao longo do ciclo de vida. As 
alianças emergem com os investimentos nas pessoas mais velhas e mais novas, em cuidados na infância e nas pessoas 
mais velhas. Em locais onde se tem tido mais atenção nestes assuntos, há também mais evidência de bons acordos 
intra- e inter-geracionais que direcionam realmente um apoio na equidade intra-geracional.  
 
O Prof. Minakshi sublinhou que é fundamental que a população envelheça em boa saúde. Algumas estratégias para o 
atingir podem incluir:  
 

 Ir ao encontro dos determinantes sociais da saúde desde a infância e às disparidades que, em algumas pessoas 
mais velhas, resultem em desafios posteriores evitáveis e injustos.  

 Investir em cuidadores e profissionais de saúde, tanto formais como informais, de forma remunerada, licenças 
pagas ou simplesmente uma cultura de flexibilidade. Os cuidadores informais estão também num processo de 
envelhecimento; entretanto, os membros formais das equipas de saúde são muitas vezes imigrantes e podem 
eles próprios também enfrentar disparidades.  

 Pensar a longo-prazo no desenvolvimento de políticas para a infância e refletindo sobre todo o ciclo de vida. A 
aprendizagem contínua sobre o passado é essencial, uma vez que as crianças e os jovens são muitas vezes 
excluídos e invisíveis no desenvolvimento de políticas sociais.  

 Reconhecer as limitações da experiência dos profissionais. Os profissionais sabem como é a infância, mas não 
sabem como é ser mais velho. Isto cria uma lacuna para a utilização das próprias experiências com as pessoas 
mais velhas.  

 
O argumento final é de que o envelhecimento não é um problema – as desigualdades são, por isso, há uma necessidade 
de focar em políticas para combater as desigualdades. O envelhecimento é construído pelo comportamento das 
pessoas e pelo comportamento político, mas algumas políticas e processos não são totalmente baseados em evidência. 
Quando a tomada de decisão política compromete o estado social e a solidariedade afasta-se de uma base sólida de 
ação política, como o combate às desigualdades. As desigualdades no bem-estar, saúde e funcionalidade ao longo do 
ciclo de vida podem eventualmente tornar-se desigualdades que afetam as gerações mais velhas. Numa perspetiva 
económica, se a população envelhece com boa saúde, a proporção de pessoas mais velhas não faz qualquer diferença.  
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Recomendações 

 É importante abordar os determinantes sociais da saúde desde a infância e ir ao encontro das disparidades 
que, em algumas pessoas mais velhas, resultem em desafios posteriores evitáveis e injustos.  

 As pessoas mais velhas devem ser capazes de viver e envelhecer nas suas próprias comunidades. Isto permite 
que continuem a formar e manter relações sociais; suportar as suas interações com as suas famílias, procurar 
os cuidados de saúde que precisem, quando e como preferirem. Para tal é preciso combater o idadismo.  

 As sociedades e as organizações precisam de investir nos cuidadores informais e profissionais de saúde. Isto 
pode ser feito em forma de remuneração aos cuidadores pelo seu tempo, permitindo licenças laborais ou 
simplesmente adotando uma cultura de flexibilidade. Os cuidadores informais também passam pelo processo 
de envelhecimento e podem beneficiar de mais investimentos na sua saúde. Os profissionais, que são muitas 
vezes imigrantes, podem também sofrer de disparidades.  

 Um pensamento a longo prazo é necessário no desenvolvimento de políticas para as crianças, que podem 
influenciar todo o seu ciclo de vida. Uma aprendizagem constante sobre o passado é fulcral, uma vez que as 
crianças e adultos jovens são muitas vezes excluídos e invisíveis no desenvolvimento de políticas sociais. 

Principais Mensagens 

 O envelhecimento não é um problema, as desigualdades são. O envelhecimento, per se, não é um problema 
para os sistemas de saúde ou orçamentos uma vez que as sociedades envelhecidas não têm mais despesas em 
saúde. Se as populações envelhecem com boa saúde, a proporção de pessoas mais velhas não faz diferença na 
economia.  

 O foco no envelhecimento retira importância de outras desigualdades que afetam a saúde e bem-estar no 
ciclo de vida. Focar no envelhecimento apoia argumentos a favor do corte de apoios sociais, quando deveria 
ser prestado um melhor apoio globalmente ao longo do ciclo de vida.  

 Acordos que apoiem investimentos tanto em pessoas mais velhas como mais novas são duplamente 
vantajosos: em locais onde existe atenção sobre estes assuntos, existem acordos mais estáveis intra- e inter-
geracionais.  

 Reduzir as desigualdades no envelhecimento também diminui os custos de saúde normalmente a ele 
associados. 
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Resiliência dos Sistemas de Saúde durante a COVID-19: o que Aprendemos? 

Sessão organizada pelo Observatório Europeu de Sistemas de Saúde e Políticas 

Oradores:    Dra. Erica Richardson (Technical Officer, European Observatory on Health Systems and Policy); Sra. 
Ruth Waitzberg (Research Fellow, European Observatory on Health Systems and Policy); Sra. Erin 
Webb (Research Fellow, Technical University of Berlin); Dra. Gemma Williams (Research, European 
Observatory on Health Systems and Policy)  

Moderação:   Sra. Anna Sagan (Research Fellow, European Observatory on Health Systems and Policy) 

Resumo 

Nesta sessão foram discutidas as estratégias que permitiram aos sistemas de saúde europeus responder de forma 
resiliente à pandemia de COVID-19, de acordo com o estudo “Resiliência dos Sistemas de Saúde durante a COVID-19: 
Lições para Reconstruir Melhor” pelo Observatório Europeu dos Sistemas e Políticas de Saúde e do COVID-19 Health 
System Response Monitor (HSRM). 

A Sra. Erin Webb apresentou a forma como os sistemas de saúde transformaram a sua prestação de serviços enquanto 
atendiam as outras necessidades de saúde durante COVID-19. Para aumentar a resiliência da prestação de cuidados, os 
países usaram duas abordagens diferentes para aumentar a sua capacidade de resposta: uma foi o aumento da escala, 
reaproveitando e redistribuindo salas, criando novos espaços de atendimento e recobro; usando hospitais privados ou 
militares; e transferindo doentes entre instalações, regiões e países, mediante capacidades de resposta. A outra 
abordagem foi transformar e adaptar a prestação de cuidados, introduzindo linhas de cuidados ou intervenções 
alternativas e flexíveis, como o uso de serviços remotos, como consultas digitais. Os prestadores de serviços de saúde 
também identificaram o tipo de cuidados que poderiam ser mantidos e os que tiveram que ser adiados durante a 
pandemia. Além disso, a pandemia veio realçar a importância dos cuidados de saúde primários, uma vez que estes 
estavam diretamente envolvidos nas principais atividades de saúde pública, como o teste e a triagem. 

A Dra. Erica Richardson destacou que a saúde pública tem um papel duplamente importante: a redução da transmissão 
do vírus e a manutenção de serviços preventivos. A implementação nacional de intervenções não farmacológicas 
dependeu de prioridades políticas e da análise dos benefícios para a saúde pública em relação aos potenciais efeitos 
adversos das intervenções na saúde mental, na economia e no impacto social. Além disso, a decisão sobre a forma e 
adequação temporal das medidas tem sido um processo complexo que tem exigido a constante atualização em relação 
às boas práticas para informar a tomada de decisões políticas no contexto de constante incerteza e mudança de 
evidência. Intervenções como restrições de viagens dentro e fora dos países, uso de máscaras faciais ou distanciamento 
físico foram mais fáceis de implementar em países com um sistema de saúde pública mais forte e cuidados de saúde 
primários com fortes vínculos comunitários. Os métodos de rastreamento tradicionais foram mais eficazes do que as 
tecnologias digitais para “encontrar, testar, rastrear, Isolar e apoiar (ETRIA)” devido às preocupações públicas sobre 
privacidade e uso de dados. As tecnologias digitais ETRIA são sistemas onde cada elemento é igualmente importante e 
requer a implementação de sistemas de apoio adequados para apoiar o período de isolamento. O apoio para o período 
de isolamento requer uma equipa de trabalho exclusiva e precisa de ir além do fornecimento de instalações alternativas 
que reduzam encargos financeiros. O planeamento de intervenções de saúde pública é importante e a capacidade de 
resposta a surtos não deve ser negligenciada. De modo a evitar a sobrecarga do sistema de saúde, a triagem e testagem 
contínuas são tão importantes quanto a vacinação. A pandemia destacou os desafios pré-existentes na área de saúde 
pública, como hesitação vacinal e desigualdade socioeconómica, que foram ainda mais exacerbados pela pandemia. 

A Dra. Gemma Williams focou a sua intervenção na forma como os países europeus se mobilizaram para apoiar as 
equipas de saúde durante a pandemia. Embora a disponibilidade fosse difícil de gerir devido às falhas preexistentes, a 
má distribuição e o mau aproveitamento das capacidades dos trabalhadores resultaram na escassez de recursos 
humanos nas equipas de saúde, devido a infeções e problemas de saúde mental. Para aumentar a capacidade de 
trabalho, a maioria dos países modificou as práticas de trabalho existentes, aumentando horas, modificando horários 
de trabalho, suspendendo rotações, cancelando licenças ou faltas. Foram ainda tomadas medidas para requalificar, 
redistribuir e redirecionar as equipas de trabalhadores de saúde, através da redistribuição de profissionais de saúde de 
outras especialidades ou mesmo para outras regiões ou edifícios. Exemplos dados incluem dentistas britânicos 
transferidos para apoiar hospitais, profissionais belgas que não eram enfermeiros a realizar tarefas de enfermagem e 
paramédicos austríacos com autorização concedida para administrar vacinas. Alguns países recrutaram trabalhadores 
novos ou nativos para aumentar a sua capacidade de resposta, incluindo apoio militar, profissionais reformados ou 
mesmo contratar profissionais de saúde estrangeiros não certificados. Para proteger a saúde e o bem-estar das equipas 
de saúde, alguns países forneceram apoio financeiro, psicológico, físico e prático. A mobilização e apoio das equipas 
tiveram implicações de governação, exigindo novos níveis de colaborações multidisciplinares. Por exemplo, a nível 
nacional e regional foram autorizadas novas contratações de pessoal para garantir o fornecimento e distribuição 
suficientes de equipamentos de proteção individual. Entretanto, a legislação laboral foi alterada de forma a permitir o 
aumento o horário de trabalho, assim como a alteração dos regulamentos para administração das vacinas. A Dra. 
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Gemma Williams concluiu dizendo que as equipas de saúde serão uma prioridade central na recuperação dos sistemas 
de saúde e o apoio em relação à saúde mental a longo prazo desempenhará um papel cada vez mais importante na 
criação de equipas de trabalho em saúde resilientes e sustentáveis. 

A Sra. Ruth Waitzberg partilhou alguns aspetos sobre o ajuste financeiro necessário para comportar os custos dos 
serviços de saúde de COVID-19. Enquanto as despesas aumentaram devido à procura repentina dos serviços, que são 
de alto custo devido aos longos períodos de internamento, isolamento e cuidados altamente especializados em UCI; as 
receitas diminuíram à medida que os procedimentos eletivos foram suspensos, os utentes evitaram recorrer aos 
serviços de saúde e se reduziu o montante de impostos e contribuições devido à crise financeira e às maiores taxas de 
desemprego associadas à COVID-19. Para garantir que houvesse recursos suficientes para atender às necessidades, os 
países empregaram várias estratégias, incluindo utilizar reservas financeiras e recorrer a financiamento adicional 
através de empréstimos ou do acesso a fundos de recuperação da UE. Outra estratégia utilizada foi direcionar os 
recursos para onde fossem mais necessários, levando a uma maior flexibilidade nas abordagens contratuais. Alguns 
países passaram a contratar de forma centralizada, enquanto outros implementaram parcerias público-privadas.  Foi 
ainda explicado como os prejuízos e despesas dos fornecedores foram compensadas em diferentes países. Algumas 
regiões aproveitaram esta oportunidade para incentivar a inovação e introduzir a digitalização, sendo que a última 
medida foi utilizada para aumentar o apoio e a cobertura dos cuidados universais de saúde. Esta foi uma medida crucial 
para as pessoas que não estão devidamente cobertas pelos recursos de saúde e que acabam por não procurar ajuda. Os 
países expandiram a cobertura de saúde para não-residentes e reduziram as barreiras financeiras para a procura de 
atendimento, abolindo co-pagamentos e incluindo novos serviços na lista de serviços oferecidos, como a oferta de 
testes e a vacinação contra a COVID-19. Este tipo de iniciativas demonstrou a importância de cobertura universal de 
saúde para aumentar a resiliência do sistema de saúde. 

Por fim, a Sra. Ana Sagan fez uma apresentação sobre o tema de liderança e governação da resposta à COVID-19, onde 
foram discutidas as funções de governação em sistemas de saúde, como financiamento de recursos; garantindo que as 
funções dos serviços de saúde eram cumpridas; e uma visão estratégica que responsabiliza os governos e conduz a 
decisões e elaborações de políticas baseadas em evidência. A governação dos sistemas de saúde é complexa e está em 
constante evolução. Não existem conceitos simples ou estruturas universais de governação nos sistemas de saúde. As 
lições que surgiram incluem o estabelecimento de uma estratégia de resposta à pandemia, clara, oportuna e suportada 
por legislação apropriada; comunicar de forma clara e transparente com a população e parceiros relevantes; 
estabelecer sistemas de monitorização e vigilância; e coordenar as respostas à pandemia além-fronteiras nacionais. Foi 
enfatizado o papel crítico da liderança política na definição e implementação da resposta à COVID-19. Os elementos-
chave de uma boa liderança são a desenvoltura e a capacidade de resposta e aprendizagem. Portanto, o contexto 
político desempenha um papel crítico no combate à pandemia, pois influencia tanto a capacidade de ação quanto a 
responsabilidade da liderança. Além disso, o uso de dados pode ajudar a responsabilizar os líderes pela sua capacidade 
ou incapacidade de proteger a saúde pública. Assim, uma governação forte pode influenciar uma política de saúde 
adequada, fornecendo uma defesa contra maus líderes. 

Cada país europeu reagiu de maneira diferente aos choques da pandemia de COVID-19. Verificou-se que sistema de 
saúde previamente fortes mostraram mais resiliência, promovida por uma liderança responsiva e capaz. 

Recomendações 

 A aquisição flexível de equipamentos de proteção individual e de parcerias público-privadas devem cumprir as 
boas práticas de governação garantindo responsabilidade, resultados mensuráveis e boa comunicação para 
evitar consequências negativas. 

 Garantir a transparência, legitimidade e responsabilidade na formulação de políticas e na sua implementação 
aumenta a confiança nas medidas dentro da população, o que é crucial para o desfecho da pandemia de 
COVID-19. 

 É necessária uma coordenação eficaz dentro do governo (horizontal) e entre os níveis de governo (vertical) 
para a implementação de medidas COVID-19 de forma eficaz e sem entraves mútuos. 

 A triagem e testagem contínuas para infeções por COVID-19 são importantes para a deteção precoce, 
impedimento de transmissão, evitando assim a sobrecarga dos sistemas de saúde. 

Principais Mensagens 

 Por meio da cobertura universal de saúde é possível que todos os cidadãos tenham acesso ao sistema de 
saúde sem sofrer graves consequências financeiras e, portanto, procurem ajuda médica. Assim, a COVID-19 
mostrou que aquela aumenta a resiliência dos sistemas de saúde. 

 Assegurar a saúde mental dos trabalhadores é essencial, pois estes são fundamentais para a resiliência do 
sistema de saúde. 
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 Na maioria dos casos, os prestadores de cuidados de saúde primários são o primeiro ponto de contacto para as 
pessoas que contraíram COVID-19 e, por esse motivo, o seu papel não deve ser subestimado e deve ser 
apoiado de acordo com o seu grau de importância. 

 Uma liderança política eficaz é necessária para uma resposta resiliente a uma pandemia e é caracterizada por 
elementos-chave como a recetividade, a desenvoltura e a capacidade de aprendizagem. 
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Mecanismo de Recuperação e Resiliência: Um Impulsionador da Ambição da Europa por 
uma União da Saúde Resiliente e uma Liderança Global na Saúde? 

Oradores:    Sra. Maria Teresa Fabregas Fernandez (Director, Recovery and Resilience Task Force – RECOVER, 
European Commission); Dr. Josep Figueras (Director, European Observatory on Health Systems and 
Policies); Prof. Francesco Saverio Mennini (Centre for Economics and International Studies-Economic 
Evaluation and Health Technology Assessment, University of Rome); Dr. François Sandre (Head of 
Europe Region, Sanofi Pasteur); Dr. Mariano Votta (Director, Active Citizenship 
Network/Cittadinanzattiva) 

Moderação:   Sra. Caroline Costongs (Director, EuroHealthNet)  

Sessão organizada por Sanofi 

Resumo 

Esta sessão discutiu o Fundo Europeu de Recuperação e Resiliência (FRR), fornecendo uma visão geral e uma visão dos 
planos de investimento em saúde dos Estados-Membros da Europa. 

Maria Teresa Fábregas Fernandez refletiu sobre como a pandemia demonstrou à União Europeia que a saúde depende 
e está interconectada com cada Estado-Membro da UE. União e coordenação foram cruciais para superar os desafios 
colocados pela pandemia. Todos os meios disponíveis foram mobilizados para apoiar os Estados-Membros, incluindo o 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que culminam no Programa Next Generation EU. O FRR tem dois objetivos. 
Em primeiro lugar, apoiar a transição verde e digital das economias europeias. Em segundo lugar, fornecer apoio 
contínuo no fortalecimento dos sistemas e cuidados de saúde dos Estados-Membros, investindo na resiliência dos 
sistemas de saúde. Os planos do FRR devem certificar-se de que todos os investimentos e reformas propostos estão 
alinhados e associados às recomendações específicas dos países a nível nacional, emitidas no âmbito do semestre 
europeu que destacou os pontos fortes e fracos do setor de saúde de cada país. A Dra. Fabregas Fernandez explicou 
que os planos dos Estados-Membros variam consoante as suas necessidades. Muitos planos incluem elementos para 
melhorar os cuidados de saúde primários, as ações de prevenção e o investimento nos trabalhadores. A resiliência do 
sistema de saúde inclui investimentos em regulamentação e estruturas de modo a criar um ambiente propício para a 
efetividade dos investimentos a longo prazo. Finalmente, a chave para melhorar a colaboração futura em saúde será a 
Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias – HERA. 

O Dr. Josep Figueras apresentou a perspetiva do Observatório Europeu da OMS. Defendeu a maximização do potencial 
dos investimentos para apoiar todos os aspetos de transformação e resiliência nos sistemas de saúde. Os investimentos 
devem ser direcionados para áreas que são intuitivamente menos propensas a investimentos. Estas áreas são essenciais 
para apoiar qualquer perspetiva de transformação. A coordenação dos investimentos é crucial para maximizar a 
eficiência e evitar o desenvolvimento de apenas maior capacidade em cada Estado-Membro. 

De acordo com o Dr. Figueras, quatro elementos são vitais para aumentar a resiliência e transformação dos sistemas de 
saúde. Primeiramente, mudanças na cultura e na regulamentação, como a melhoria da estrutura que levou ao 
surgimento da telemedicina durante a pandemia. Da mesma forma, a mudança no sentido de melhorar a monitorização 
e a vigilância com foco em sistemas de alerta precoce que detetam populações vulneráveis permitiu que as 
intervenções fossem efetivamente direcionadas. Em segundo lugar, a melhoria da integração do sistema de saúde e 
não colocar o foco apenas na digitalização. Deve-se evitar a digitalização em silos; é necessário focar em plataformas 
colaborativas, que permitam que as partes interessadas nos cuidados de saúde primários trabalhem juntas de forma 
mais eficiente e que melhorem a integração dos cuidados. Em terceiro lugar, a flexibilidade e as componentes 
essenciais modulares são essenciais. A COVID-19 demonstrou que é necessária flexibilidade, tanto quanto a capacidade. 
Por fim, devem-se realizar investimentos na governação da saúde pública. Em muitos Estados-Membros, os institutos 
de saúde pública são subfinanciados, afetando negativamente a eficiência em todos os níveis, especialmente a saúde da 
população, que é afetada de forma negativa. A governação e as políticas precisam de apoiar e fornecer incentivos para 
a inovação e a aprendizagem mútua. Para lidar com esta questão, é crucial a concretização de parcerias eficazes e 
transparentes com o setor privado. 

O Prof Francesco Saverio Mennini apresentou uma visão geral do plano de recuperação e resiliência nacional de Itália, 
que é dividido em duas vertentes específicas. A primeira está orientada para investimentos em telemedicina no valor de 
7 milhões de euros, visto que a Itália apresenta uma carência importante nas componentes de tecnologia e 
organizacional. O acesso a tecnologias eficazes e inovadoras é crucial para alcançar melhores resultados para os utentes 
e melhores resultados na continuidade dos cuidados. A segunda vertente está focada na inovação, investigação e 
digitalização dos serviços de saúde - serão investidos 9 mil milhões de euros. Com a crescente importância da saúde 
orientada por dados, o investimento é dirigido à criação e interligação de bases de dados e todos os sistemas de 
informação de dados para progredir em direção ao desenvolvimento de um ‘data lake’. Isto permitirá compreender 
como a tecnologia é usada nos serviços nacionais de saúde, avaliar em que aspetos a tecnologia pode ser otimizada e 
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apoiar a investigação, a inovação e o uso de novas tecnologias. A Health Technology Assessment (HTA) servirá como um 
instrumento crucial para apoiar a eficiência e a alocação efetiva de recursos devido às suas características de 
neutralidade e transparência. Os Estados-Membros devem dar prioridade à implementação de um modelo de 'saúde' 
como via principal para garantir a todos os cidadãos da União Europeia o acesso a sistemas de saúde de alta qualidade, 
eficazes e eficientes que não só aumentem a qualidade de vida, mas também reduzam a deficiência, a perda de 
produtividade e garantam o desenvolvimento económico a longo prazo. 

O Dr. Mariano Votta apresentou a perspetiva das organizações de utentes e da sociedade civil. A participação civil e a 
defesa dos utentes são frequentemente esquecidas, mas são muito importantes no desenvolvimento de novas políticas 
e regulamentação na saúde. O Comité Económico e Social Europeu adotou uma resolução intitulada ‘Envolvimento da 
Sociedade Civil Organizada nos Planos Nacionais de Recuperação e Resiliência - O que funciona e o que não funciona?’, 
mas nos vários planos FRR, a participação civil é bastante insuficiente a muitos níveis. O processo não permite que as 
organizações da sociedade civil tenham um impacto suficiente sobre os planos. Esta discrepância deve ser corrigida 
através da implementação de procedimentos mais formais que facilitem a verdadeira integração das perspetivas e 
interesses civis. O Dr. Votta destacou o pedido para instalar ferramentas para rastrear dados financeiros vinculados aos 
Planos de Recuperação Nacionais e tornar essa informação pública e disponível abertamente. Isto está de acordo com 
as disposições do regulamento para o fundo da Next Generation EU. Dado o grande volume de recursos financeiros 
disponíveis para fortalecer o sistema de saúde e melhorar a resiliência, a alocação de fundos deve ser otimizada e 
totalmente transparente. Para a sua operacionalização, os Estados-Membros poderiam seguir o exemplo da Itália. A 
qualidade e abrangência do processo de tomada de decisão na construção do plano nacional da Itália devem ser 
monitorados por um programa denominado ‘Follow the money’. 

O Dr. François Sandre apresentou as opiniões da Sanofi sobre o papel do Mecanismo de Recuperação e Resiliência para 
promover a competitividade europeia nos cuidados de saúde e inovação. Embora os fundos de recuperação 
representem uma oportunidade única de tornar os sistemas de saúde mais eficientes, sustentáveis e resilientes, áreas 
como prevenção e transformação digital exigem mais investimentos do que outras. As despesas totais da UE com a 
prevenção representam 3% de todas as despesas em saúde. Portanto, é necessária uma mudança cultural do 
tratamento intensivo para a prevenção. Em segundo lugar, o investimento na transformação digital expandirá o acesso 
ao atendimento e melhorará a sua qualidade. O desenvolvimento de um Espaço Europeu de Dados de Saúde (EHDS) é 
uma obrigação para a indústria que está disposta a apoiar e contribuir para o seu desenvolvimento. O Dr. Sandre 
explicou por é que a Europa deve construir um ecossistema de produção e desenvolvimento de investigação mais forte. 
A UE tem os ingredientes para se tornar um líder global na área da saúde, mas são necessários investimentos para 
traduzir os ingredientes em verdadeiras inovações e resultados. Para moldar sistemas de saúde resilientes, o 
investimento em investigação e desenvolvimento é fundamental. O investimento em centros de inovação específicos 
com prioridades dedicadas e bem definidas é crucial para promover a inovação. A Sanofi comprometeu-se a apoiar a 
inovação investindo € 600 milhões numa estrutura evolutiva e num centro de excelência MRNA com € 400 milhões de 
euros para os próximos 5 anos, para desenvolver uma técnica e expertise de P&D à produção. Os polos 
biofarmacêuticos podem atrair talentos e permitir a concentração de tecnologia e recursos. A coordenação dos 
investimentos a nível da UE será fundamental para garantir a consistência e promover projetos e colaborações 
transfronteiriças. 

Recomendações 

 O financiamento é crucial para apoiar a recuperação e a resiliência, mas é igualmente importante o 
desenvolvimento de regulamentação e enquadramento ao nível legislativo para permitir que os investimentos 
atinjam a sua eficácia máxima. 

 Ao alocar fundos para a recuperação dos sistemas de saúde e aumento da resiliência, deve ver-se para além 
dos pontos fracos mais comuns e considerar o investimento em estruturas que apoiem a prevenção e 
melhorem a integração dos sistemas. 

 Os planos FRR devem ser implementados pelos Estados-Membros em linha com as recomendações específicas 
para os países, e ao mesmo tempo ter atenção a serem inclusivos, ao procurar envolver todas as partes 
interessadas relevantes e ser transparentes em todas as etapas do processo de implementação. 

 Os cidadãos europeus devem ser considerados protagonistas no desenvolvimento do plano FRR e não apenas 
observadores passivos. 

 Um forte ecossistema de I&D e de produção deve ser desenvolvido em toda a Europa para dar espaço à 
inovação e garantir o crescimento a longo prazo. 

Principais Mensagens 

 O principal objetivo dos Fundos de Recuperação e Resiliência é o reforço da resiliência económica e social na 
UE e apoiar a transição verde e digital das economias da UE. 
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 Paralelamente à implementação dos fundos FRR, a Comissão Europeia está a trabalhar no desenvolvimento de 
novas estruturas para estar mais preparada para futuras crises com a Autoridade Europeia de Preparação e 
Resposta a Emergências Sanitárias – HERA. 

 É importante não só focar na digitalização dos sistemas de informação, mas também melhorar a integração 
desses sistemas e as várias fontes de dados para otimizar a continuidade e a qualidade dos cuidados e 
promover a colaboração em vários níveis. 

 Investir na flexibilidade e dinâmica dos sistemas de saúde; é preciso estar preparado para toda e qualquer 
ameaça ao sistema. 
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“Reconstruir e Melhorar”. Tempo de Agir: O Peso (Burden) das Doenças Cardiovasculares 
Session organizada pela Novartis  

Oradores:    Dra. Birgit Beger (CEO, EU Heart Network); Sra. Maria da Graça Carvalho (Co-Chair of the Heart Group, 
and Member of European Parliament); Dr. Filipe Macedo (Director, Portuguese National CVD 
Program); Sra. Donata Meroni (Head of Unit ‘Health promotion and disease prevention’, DG SANTE, 
European Commission); Prof. Fausto Pinto (Presidente, World Heart Federation); Dra. Janneke Van der 
Kamp (Region Europe Head, Novartis Pharmaceuticals) 

Moderação:   Dr. Alexandre Lourenço (Presidente, Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares – APAH, 
Mestre de Cerimónias da EHMA 2021) 

Resumo 

A pandemia COVID-19 colocou a saúde e os resultados dos utentes na linha da frente das prioridades globais. As 
organizações e sistemas devem aproveitar esta oportunidade e pensar em como avançar de forma diferente a nível 
individual e populacional. Esta sessão salientou a necessidade de “reconstruir melhor e de forma mais justa” para 
prevenir a emergência de pandemias silenciosas de doenças crónicas, mais especificamente doenças cardiovasculares 
(DCV), mas também de aprender com a resposta à COVID-19 para enfrentar os desafios de saúde atuais e futuros. A 
tónica foi colocada em como construir uma resposta política abrangente da UE para enfrentar a pressão crescente das 
doenças cardiovasculares e assegurar que os cidadãos possam viver vidas mais saudáveis, independentemente do local 
onde nasceram ou vivem na UE. 

A MPE Maria da Graça Carvalho abordou a necessidade de investimentos em investigação biomédica e inovação dentro 
da UE, apoiada pela colaboração entre os Estados-Membros em dados e investigação científica em saúde. A MPE 
Carvalho apelou a um maior envolvimento político a nível europeu e a mais parcerias público-privadas (PPP). Duas das 
onze parcerias público-privadas do Horizon Europe que estarão em funcionamento em breve serão sobre saúde: uma 
sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de DCV, cancro e diabetes, e outra sobre saúde global. A European Alliance 
for Cardiovascular Health é um exemplo de uma iniciativa transfronteiriça que apela a que a União desenvolva um 
plano abrangente para as DCV. O investimento na investigação em doenças cardiovasculares é baixo em comparação 
com o peso da doença e a inovação na medicina cardiovascular fica atrás de outras áreas clínicas. A MPE Carvalho 
exortou a União a agir agora para enfrentar o peso das DCV. 

A Sra. Donata Meroni reconheceu que embora a UE tenha competências limitadas em matéria de saúde pública, a 
COVID-19 demonstrou que, na saúde, as ações e coordenação holísticas ao nível da UE são essenciais e no interesse dos 
cidadãos europeus. A UE está fortemente interessada na construção de uma Health Union mais forte para melhor 
proteger a saúde dos cidadãos, melhorar a preparação para pandemias e a resiliência do sistema de saúde. As principais 
medidas tomadas pela Comissão são (1) reforçar as instituições que lidam com a preparação, tais como o European 
Centre for Disease Prevention and Control e a European Medicine Agency; (2) estabelecer a European Health Emergency 
Preparedness and Response Authority (HERA); (3) reformular os quadros legais existentes, fazendo um balanço das 
lições aprendidas com a pandemia; e (4) adotar tecnologias digitais de saúde. A Health Union irá dar prioridade à 
recolha de dados, combater a desigualdade e apoiar a vigilância dos resultados, permitindo uma melhor coordenação 
dentro e entre os Estados-Membros. A UE continuará a promover as melhores práticas em matéria de doenças não 
transmissíveis e a apoiar o conhecimento, utilizando o "Data Gate" dedicado à recolha de dados sobre aquelas doenças, 
com o objetivo de fornecer dados fiáveis e normalizados para fins de investigação e definição de políticas. Para apoiar 
estas ações, estão disponíveis programas de financiamento essenciais, tais como Horizon Europe, EU4Health, EU Health 
Data Space e NextGenerationEU. O programa EU4Health constitui uma mudança de paradigma para uma sólida Health 
Union europeia, uma vez que 20% do orçamento do programa é atribuído para apoiar a promoção da saúde e a 
prevenção da doença ao longo da vida. Outro instrumento importante é o Europe Beating Cancer Plan, que aborda os 
fatores de risco e promove estilos de vida saudáveis, prevenindo e reduzindo assim também a prevalência de outras 
doenças não transmissíveis, incluindo as DCV. A Sra. Meroni partilhou a ênfase da Comissão em ações concretas e 
mensuráveis para diminuir os fatores de risco de doenças cardiovasculares, em vez de continuar a desenvolver 
estratégias e planos. 

A Dra. Birgit Beger saudou as política e regulamentação da UE ambiciosas que abordam os fatores críticos que 
contribuem para as doenças cardiovasculares. Infelizmente, persistem fortes disparidades nas taxas de mortalidade das 
DCV entre a Europa Oriental e Ocidental. Enquanto o atual programa EU4Health e Horizon Europe têm um forte foco no 
cancro, as doenças cardiovasculares não devem ser negligenciadas e devem também ter um plano, uma vez que a 
evidência demonstrou o peso esmagador das DCV na qualidade de vida e nas taxas de mortalidade dos cidadãos 
europeus. A UE tem um papel primordial na promoção da transferência transfronteiriça de conhecimentos e melhores 
práticas entre os Estados-Membros na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares. Deve ser 
desenvolvida uma ação conjunta dos Estados-Membros, iniciada pela Comissão, sobre as DCV, centrada na 
colaboração, tanto na esfera política como privada. Foram feitos progressos na abertura de diálogos entre doentes e 
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médicos, mas também é importante que os doentes colaborem com os responsáveis políticos e os decisores sobre a 
organização geral dos sistemas de saúde. Os sistemas de saúde devem funcionar sem silos, para que os utentes os 
possam navegar facilmente. A Dra. Beger também apelou a uma ação mais forte da CE na integração digital dos registos 
de saúde, uma vez que os dados, os ensaios clínicos baseados em registos e a vigilância de segurança dos novos 
tratamentos são cruciais para o aumento da qualidade de vida. 

O Prof. Fausto Pinto mostrou o seu apoio ao fortalecimento do suporte aos profissionais de saúde, reforço dos cuidados 
primários com uma abordagem multidisciplinar e melhoria da equidade das vacinas. A preparação para emergências 
deve centrar-se na telemedicina e na automonitorização e deve envolver os doentes no processo de tomada de 
decisão. Pinto apelou a mais investigação e investimento no campo cardiovascular, uma vez que a pandemia tem 
realçado como a prevenção e tratamento insuficientes das DCV têm repercussões significativas nas complicações da 
COVID-19, resultando em excesso de mortalidade. Portanto, a prevenção de DCV deveria ser uma prioridade nos planos 
de preparação para pandemias para aumentar a resiliência dos sistemas de saúde. Um elevado nível de organização do 
sistema de saúde e a utilização de evidência científica pelos governos e decisores foram as duas condições que 
suportaram uma resposta rápida e resiliente de alguns sistemas de saúde europeus à pandemia da COVID-19. Os 
bancos de dados e de evidência, tais como o World Heart Observatory da World Heart Foundation, são assim essenciais 
para guiar a implementação de políticas. Prof. Pinto concluiu chamando a atenção para a riqueza de evidência e 
soluções que estão disponíveis nas DCV. Por conseguinte, é agora importante traduzir essa evidência e conhecimentos 
médicos em ações concretas e levá-las às pessoas. Se utilizarmos os recursos disponíveis e implementarmos o que já 
sabemos, poderemos evitar um terço das mortes na Europa; 2/3 das quais são devidas a DCV. 

A Dra. Janneke Van der Kamp referiu-se aos "três Cs" – COVID-19, cancro e doenças cardiovasculares – como as 
questões mais prementes enfrentadas pelos sistemas de saúde europeus. O cancro está a ser bem priorizado; no 
entanto, é essencial uma maior atenção à carga das DCV, uma vez que são as maiores causas de morte na UE. Os “três 
Cs” estão interligados, mas as DCV recebem menos atenção do que a COVID-19 e o cancro por parte dos responsáveis 
políticos e decisores. A maior questão nas DCV é a existência de estrangulamentos que impedem os doentes de 
estarem conscientes dos programas de prevenção, das terapias para o tratamento e dos instrumentos existentes. As 
DCV exigem um trabalho colaborativo, uma vez que um só ator não pode resolver o desafio das DCV, sem o apoio de 
outros atores. As parcerias público-privadas (PPP) terão um impacto elevado sobre uma doença que tem a taxa de 
mortalidade mais elevada da Europa. As PPP são desafiantes de desenvolver, mas uma vez identificados objetivos 
comuns e uma proposta vantajosa para todos, é possível trabalhar em conjunto e ter um impacto forte e positivo sobre 
as DCV e as desigualdades. Um exemplo é o Reino Unido, onde a Novartis e o NHS England se juntaram para abordar 
especificamente a hipercolesterolemia, um fator de risco fundamental para as DCV. Alguns anos antes da COVID-19, o 
NHS England identificou as DCV como uma prioridade política máxima e, ao mesmo tempo, a Novartis tinha 
desenvolvido um tratamento inovador que poderia reduzir o colesterol HDL para metade. A parceria começou por 
estabelecer o objetivo conjunto de tratar 300.000 doentes de alto risco em 3 anos. Juntos, o NHS England e a Novartis 
trabalharam na identificação dos utentes e de como os tratar de forma eficiente. O Dr Van der Kamp reconheceu ainda 
que a definição de prioridades políticas e o empenho são cruciais e apelou à criação de um plano da UE para as DCV 
com ações que possam ser replicadas e implementadas a nível nacional. 

O Dr. Filipe Macedo reconheceu que, embora a COVID-19 tenha tropismo para os idosos, a esperança de vida continua 
a aumentar em Portugal. Isto acarreta o aumento dos riscos de insuficiência cardíaca, doenças degenerativas das 
válvulas e doenças coronárias. A prevenção primária e o seu impacto positivo nas taxas de mortalidade por doenças 
coronárias devem ser enfatizadas. As prioridades para o tratamento e prevenção de doenças cardiovasculares em 
Portugal são: (1) recuperação das listas de espera, (2) adoção de consultas e inovações digitais, (3) melhoria dos níveis 
de literacia em saúde da população, centrada na prevenção, e (4) utilização das Vias Verdes – uma iniciativa de apoio à 
população portuguesa para reconhecer a importância do acesso a salas de emergência para tratamento imediato. O Dr. 
Macedo sublinhou ainda que embora Portugal possa ter melhores resultados em termos de mortalidade, tem piores 
resultados em termos de morbilidade devido aos custos crescentes das intervenções e tecnologias médicas. Para 
reduzir os custos médicos crescentes, a Comissão Europeia precisa de soluções que sejam mais facilmente adotadas 
pelos Estados-Membros, considerando as variações do PIB e as despesas de saúde. São necessárias colaborações 
público-privadas, como a implementada no Reino Unido, para apoiar os Estados-Membros na melhoria da saúde da 
população e da qualidade dos cuidados oferecidos; e mais especificamente para apoiar o futuro da cardiologia, que 
incluirá nanotecnologia, genómica e engenharia de tecidos. 

A sessão terminou com o painel a concordar que, para combater esta pandemia silenciosa, é essencial ter vontade 
política e apoio, bem como mais parcerias público-privadas para levar as soluções disponíveis aos utentes e à 
população. 
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Recomendações  

 É necessário mais investigação e melhores investimentos, uma vez que as DCV são a primeira causa de 
mortalidade e morbilidade no mundo. 

 A partilha das melhores práticas de prevenção, diagnóstico e gestão das doenças cardiovasculares e a 
transferência de conhecimentos entre os Estados-Membros europeus é essencial para combater as doenças 
cardiovasculares. 

 É necessário empenho político e trabalho para traduzir provas e conhecimentos médicos em ações concretas.  

 Estão disponíveis várias soluções para a prevenção das DCV, mas há dificuldades em levá-las efetivamente até 
às pessoas. As parcerias público-privadas são benéficas na medida em que ajudam a responder melhor ao 
fardo crescente das DCV e proporcionam cuidados adequados aos doentes cardiovasculares. 

Principais Mensagens 

 Os 'Três C-s' – COVID-19, cancro e doenças cardiovasculares – são as questões mais prementes enfrentadas 
pelos sistemas de saúde europeus.  

 O papel da UE precisa de ser fomentado, uma vez que a pandemia demonstrou que as doenças, infeciosas e 
não transmissíveis, não são impedidas pelas fronteiras dos Estados-Membros da UE. 

 Na Europa, os países com líderes que utilizaram evidência para guiar as suas decisões tiveram uma melhor 
compreensão da situação e, portanto, uma melhor resposta. 

 Uma resposta abrangente da UE e um compromisso político mais forte a nível europeu são necessários para 
enfrentar o fardo crescente das doenças cardiovasculares e assegurar que os cidadãos possam viver mais 
tempo e de forma mais saudável. 

 Se todos os recursos disponíveis fossem utilizados, e se implementarmos o que já sabemos, um terço das 
mortes na Europa poderia ser evitado. Dois terços destas mortes são devidas a doenças cardiovasculares. 
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A Framework da OMS e o Trabalho em Parceria  

Sessão organizada pelo Good Governance Institute (GGI) 

Oradores:    Sra. Jacque Mallender (Economics By Design); Sra.Lena Samuels (Chair, South Central Ambulance 
Service NHS Foundation Trust; Chair, Hampshire and IOW ICS, Southeast Regional People Board, 
Council of the Association of Ambulance Chief Executives; Independent Chair, Hampshire and Isle of 
Wight ICS)  

Moderação:   Sr. Stephen McCulloch (Director of Communications, Good Governance Institute)  

Resumo 

A sessão discutiu o fenómeno global da integração de cuidados e apresentou um exemplo de um modelo de integração. 
A integração de cuidados é um movimento transacional, adotado como modelo pela OMS em 2016, que consiste em 
garantir que os indivíduos tenham continuidade dos cuidados de saúde que recebem. Em vez de ser centrado na pessoa 
ou no utente, o cuidado integrado é centrado nas pessoas e, portanto, foca-se no empoderamento da população. 
Conforme mostrado pela Sra. Jacque Mallender, a adoção de modelos de cuidados integrados conduz a benefícios 
evidentes em várias áreas, incluindo a melhoria da experiência de cuidados dos utentes e das suas famílias e a melhoria 
da saúde da população. Inclui também a redução das desigualdades de saúde para as comunidades; a experiência da 
prestação de cuidados pelo profissional de saúde; e, por último, a melhoria da eficiência operacional de todo o sistema 
de saúde. Embora não exista um modelo único de integração devido à heterogeneidade do setor, há consenso em 
torno dos princípios do design. 

Em 2010, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou uma framework para o trabalho de parceria para orientar a 
avaliação da OMS e as decisões relativas ao envolvimento potencial em diferentes tipos de parcerias de saúde. O NHS já 
adotou a framework da OMS ao tomar decisões relativas a parcerias. A framework é organizada em cinco pilares:  

1. Envolvimento e capacitação de pessoas e de comunidades. 
2. Fortalecimento da governação e da responsabilização. 
3. Reorientação do modelo de cuidados. 
4. Coordenação de serviços no setor e entre vários setores. 
5. Criação de um ambiente favorável. 

 
As comunidades devem ser informadas e mobilizadas, bem como consultadas e envolvidas no processo de integração 
de cuidados através de uma estreita colaboração com os líderes comunitários. Ao mesmo tempo, é necessária uma 
mudança de mentalidade na governação. Na verdade, a transição para a governação participativa depende do 
desenvolvimento de uma cultura de gestão por parte dos líderes, de colaboração intersectorial e de descentralização e 
delegação. 
 
A reorientação do modelo de cuidados é um desafio crítico, uma vez que os recursos humanos apresentam uma certa 
resistência à mudança. Essa resistência surge porque os profissionais foram treinados para se focarem numa área 
específica de atuação e agora devem caminhar para uma framework colaborativa com equipas multidisciplinares que 
reforcem os cuidados primários e comunitários. Para que isso aconteça, deve haver uma coordenação tanto ao nível 
central, com líderes suficientemente comprometidos com os resultados dessa mudança, assim como ao nível periférico, 
com envolvimento da população e dos utentes no processo de tomada de decisão, embora reconhecendo a 
necessidade de uma coordenação central dos cuidados. Também deve haver um ambiente propício com uma 
infraestrutura digital adequada que permita a transmissão e a integração da informação, bem como procedimentos 
economizadores de tempo. Na verdade, todas as barreiras potenciais no quadro regulamentar devem primeiro ser 
removidas e os modelos de financiamento e pagamento devem fornecer recursos para que os recursos humanos 
possam manter um alto nível de qualidade dos serviços. Ao pensar em como aplicar a framework, deve-se primeiro 
considerar a situação real, uma vez que é um sistema adaptativo complexo. As organizações são relativamente 
independentes e movidas por muitos fatores diferentes. Devemos ter como objetivo manter as regras básicas o mais 
simples possível e focar na cultura e no propósito comum, porque estas fornecerão as bases para a evolução do sistema 
de saúde no futuro. 
 
A Sra. Lena Samuels apresentou a sua experiência no desenvolvimento de um modelo de cuidados integrados em 
Inglaterra com o objetivo de enfrentar o grande desafio destacado pelo Plano a Longo Prazo do NHS de 2019: diminuir 
as desigualdades na saúde com o compromisso de transformação e de valor custo-efetividade. O plano focou-se em 
trabalhar de forma diferente através de um novo modelo de cuidados; trabalhar a prevenção e as desigualdades; 
melhorar os resultados e a qualidade dos cuidados; garantir que os profissionais de saúde obtenham os recursos para 
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trabalhar melhor; usar os dados e a tecnologia de forma eficiente, e criar valor de forma custo-efetiva para obter o 
máximo dos investimentos dos contribuintes. 
 
O pressuposto básico para esta mudança de mentalidade é que o estatuto socioeconómico de uma pessoa influencia o 
acesso aos serviços de saúde e à saúde. Há, portanto, a necessidade de integrar os cuidados de saúde, desenhar 
conjuntamente o sistema e tratar o utente como um cidadão. Este pressuposto desafia o status quo e exige que os 
líderes mudem a sua mentalidade para serem mais responsivos e eficazes. Também é importante considerar que a 
legislação deve evoluir e adaptar-se às novas necessidades, para que a mudança ocorra. O movimento em direção ao 
novo modelo, que será adotado em Inglaterra até abril de 2022, deve garantir a abordagem dos seguintes pontos: 
repensar e remodelar a arquitetura do sistema; redefinir a nomeação da nova liderança; identificar uma nova 
infraestrutura de governação para que seja mais transparente e responsável, assim como envolver utentes, cidadãos e 
todas as partes interessadas na mudança. 
 
As pessoas em posições de liderança devem orientar a mudança e enfrentar desafios importantes para compreender 
quais são os comportamentos necessários para um futuro integrado; como deixar de ser transacional e competitivo 
para ser mais transformacional e colaborativo; e quais os incentivos que poderiam ser dados às pessoas para se 
comprometerem com esta tão necessária mudança de modelo.  
 
Embora possa parecer que num modelo de governação participativa há um conflito potencial entre as regras superiores 
e as diferentes contribuições vindas de várias direções, este não é o caso. A razão para tal é ser uma estrutura em que o 
nível central deve ter bons métodos para analisar as necessidades e dar aos líderes locais e partes interessadas as 
ferramentas para desenvolver estratégias específicas para lidar com esses problemas. O sistema integrado permite 
avaliar onde os recursos precisam de estar e enviá-los diretamente para lá. Independentemente do modelo de 
cooperação que um sistema integrado adota, é fundamental encontrar a linha mais direta de responsabilização com a 
comunidade local para a alcançar de forma eficaz e satisfazer as suas reais necessidades. 
 
Também se estão a considerar modelos de pagamentos alternativos, especialmente após a pandemia. Em Inglaterra, a 
discussão começou na reflexão sobre como implementar uma estrutura mista nos cuidados secundários; após a 
pandemia de COVID-19, a discussão está a focar-se num objetivo mais ambicioso: moldar os cuidados integrados numa 
abordagem de capitação para garantir a equidade e o acesso com base nas necessidades. 
 
Tem ocorrido uma mudança de paradigma que moveu o sistema em direção a cuidados integrados e, mesmo que assim 
não aconteça, todos os cidadãos precisam de um gestor de caso, e a maioria dos cidadãos tem interações variáveis com 
o sistema, e há a necessidade de um sistema que olhe para o ciclo de vida de a população numa abordagem integrada. 
Além disso, se um cidadão acede a esse sistema integrado de saúde por um motivo específico, o próprio sistema pode 
ajudar a descobrir novas necessidades tanto em termos de saúde quanto de assistência social. As pessoas devem ter 
autonomia para satisfazer as suas necessidades. Elas precisam de ser orientadas ao longo do processo, de modo a saber 
especificamente como e quando atuar face a uma determinada necessidade. A prescrição social pode ter um papel 
importante para ligar as pessoas aos profissionais de saúde. 
 
Ao avaliar e produzir evidência dos resultados de um determinado projeto implementado nos cuidados integrados, 
deve-se focar no real impacto que essa ação teve na vida das pessoas e na sua satisfação com a nova experiência. 
Provavelmente, uma abordagem mais realista, com exemplos da vida real, em vez de uma abordagem científica, pode 
produzir efeitos semelhantes aos efeitos reais da nova implementação no sistema e na satisfação dos utentes. 
 

Recomendações 
 As comunidades devem ser informadas e mobilizadas, bem como consultadas e envolvidas no processo de 

integração de cuidados através de uma estreita colaboração com os líderes comunitários. 

 A coordenação a nível central (líderes) e periférico (população e utentes) é necessária para tomar decisões e, 
em última análise, reorientar o modelo de cuidados.  

Principais Mensagens 

 Os cuidados integrados são um movimento transacional e focam principalmente no empoderamento da 
população. 

 Modelos de cuidados integrados levam à melhoria da experiência nos cuidados do utente e da sua família; da 
saúde da população e redução das desigualdades em saúde nas comunidades; de prestação de cuidados de 
saúde aos profissionais; e da eficiência operacional do sistema de saúde como um todo. 
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 Ao pensar em como aplicar qualquer framework deve-se considerar a situação real, uma vez que é um sistema 
adaptativo complexo. Embora não haja acordo sobre um único modelo de integração, há consenso relativo aos 
princípios de desenho e conceção. 

 A liderança tem a tarefa mais importante de orientar a mudança e reorientação do modelo de cuidados e deve 
mudar de um modelo transacional e competitivo para ser mais transformacional e colaborativo. 

 Uma cultura de integração / cooperação e objetivos comuns fornecerá as bases para a evolução futura do 
sistema de saúde. 

  



 

47 

 

Sessões de resumos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

Políticas de Saúde 

Oradores:    Dr. Axel Kaehne, (Edge Hill University, United Kingdom); Sra. Kendra Pyne, (University College London, 
United Kingdom); Prof. Milena Vasic, (Institute of Public Health of Serbia, Serbia; Faculty of Dentistry, 
Serbia); Dra. Paulien Vermunt, (Vilans, Centre of Expertise for Long-Term Care, The Netherlands). 

Moderação:   Prof. Alexandre Abrantes, (Escola Nacional de Saúde Pública, Portugal) 

Resumo 

A Prof. Milena Vasic iniciou a sessão a apresentar a visão sobre a estratégia de abordagem multissetorial que foi 
adotada a nível local na Sérvia, para tentar abordar as características específicas de cada ambiente municipal. A 
Estratégia Nacional de Saúde Pública apoia as melhorias em saúde, a prevenção e o alcance de uma boa qualidade de 
vida: o foco é alcançar a equidade em saúde com o objetivo de um desenvolvimento sustentável. Na Sérvia, existe uma 
rede de institutos de saúde pública orientados pelo Instituto Nacional de Saúde Pública da Sérvia (INSPS). A estrutura de 
colaboração multissetorial de apoio às atividades locais é composta por uma unidade central de governo local que deve 
colaborar com as várias partes interessadas, tanto a nível nacional como local. Mesmo que exista um quadro de 
colaboração desenvolvido, não existe uma abordagem sistemática para resolver o problema das desigualdades a um 
nível municipal. Assim, os resultados devem ser alcançados através do desenvolvimento específico de atividades que 
envolvam todas as partes interessadas. Os principais desafios a enfrentar na implementação de uma estratégia nacional 
de saúde pública a um nível local são a baixa consciencialização dos decisores sobre a importância da promoção e 
equidade em saúde; planeamento financeiro e orçamentos restritivos para essas atividades; falta de capacidade dos 
recursos humanos e de avaliação dos resultados dos programas de saúde pública implementados; ausência de uma 
abordagem sistemática. 

Para o Prof Alexandre Abrantes a escolha entre abordagens multissetoriais verticais ou horizontais não consiste em 
escolher sempre uma em detrimento da outra, mas sim que a escolha se deva centrar no próprio problema. Para alguns 
problemas complexos e pouco claros, uma abordagem multissetorial horizontal fornece a melhor resposta; para 
problemas que são claros e para os quais a tecnologia pode ajudar diretamente, a abordagem vertical fornece 
resultados mais rápidos. O outro tema principal são as abordagens de top-down versus as abordagens de bottom-up e 
qual o papel que se tem a um nível central e a um nível local. 

O trabalho da Sra Kendra Pyne investigou a relação entre questões culturais e a formulação de políticas que, em última 
análise, fornece uma teoria substantiva dos impactos culturais na reforma de políticas de saúde. O trabalho confronta 
os sistemas de saúde dos EUA e do Japão e as suas diferenças culturais, determinando como essas diferenças afetam a 
formulação de políticas e a alocação de recursos. Estes sistemas de saúde são considerados dois dos melhores do 
mundo, embora existam entre eles grandes diferenças em termos de acessibilidade, capacidade e igualdade. A pesquisa 
foi desenvolvida de duas formas distintas: 1) utilizando o método de realist review, para avaliar se há uma implicação 
cultural na política de saúde e na alocação de recursos e tomada de decisão; 2) por entrevistas em profundidade, 
usando a Teoria das Dimensões Culturais de Hofstede, para determinar o verdadeiro impacto cultural na política de 
saúde, alocação de recursos e tomada de decisão. A teoria das dimensões culturais de Hofstede é uma estrutura que 
permite compreender as diferenças culturais entre os países e discernir a forma como as organizações atuam em 
diferentes culturas. Assim a estrutura pode ajudar a analisar os determinantes das diferenças dentro das políticas e 
ajudar a criar políticas sustentáveis, justas e eficientes.  A análise centrou-se em diferentes áreas de interesse que 
podem redefinir o processo de formulação de políticas, dando às partes interessadas uma consciência das implicações 
culturais na formulação de políticas, permitindo-lhes ainda tomar decisões orientadas para os melhores cuidados em 
saúde. 

Todas as organizações internacionais, como refere o Prof Abrantes, tentaram durante muitos anos introduzir novos 
conceitos gerais a serem aplicados como diretrizes gerais no desenvolvimento de novas estratégias para a saúde global 
e para reforma do setor da saúde. No entanto, a implementação destes conceitos nos diversos países tem sido 
heterogénea. É difícil aplicar conceitos desenvolvidos para um determinado contexto noutro contexto, porque os 
determinantes são múltiplos (demografia, nível socioeconómico, investimento, etc.) e é impossível considerá-los todos 
ao generalizar um conceito. 

Um fator importante a ser tido em conta, na tentativa de se alcançar um melhor sistema de saúde por intermédio de 
boas estratégias e políticas de saúde, é o papel desempenhado pelos profissionais de saúde na prestação dos serviços. 
Um aspeto importante a considerar é a avaliação contínua das capacidades dos profissionais de saúde. O Dr. Axel 
Kaehne descreveu o trabalho que fez para o NHS Inglês. A supervisão regulatória da prática clínica em Inglaterra usa a 
revisão por pares como um instrumento fundamental para reavaliar os médicos. As questões a que eles tentaram 
responder para o NHS Inglês foram se existe um ou mais modelos de revisão por pares e como cada modelo é eficaz na 
melhoria dos serviços. O trabalho não se focou apenas em responder a essas questões, mas também no 
desenvolvimento de uma teoria de mudança para esse processo que pode ser a base para a implementação de um 
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modelo lógico para métodos de revisão por pares. O Dr. Kaehne realizou uma rápida revisão sistemática que mostrou 
que há uma grande variabilidade nas abordagens de revisão por pares e uma falta de clareza sobre os componentes 
específicos da abordagem em si. Além disso, as revisões por pares são influenciadas pelo comportamento dos médicos 
envolvidos, e não está claro como é que esses elementos sociais intervêm no processo. A necessidade de desenvolver 
modelos verificáveis de mudança ou teorias de impacto potencial é evidente, daí que se tenha desenvolvido um modelo 
lógico da teoria da mudança. Eles queriam sublinhar que a revisão por pares tem impacto em todos os níveis da 
organização (indivíduo, equipa, organização e sistema) e identificaram três domínios principais: interações, troca de 
conhecimento e impacto. Esta pode ser a base para o desenvolvimento de uma teoria robusta de mudança em 
contextos específicos (melhoria da qualidade, desempenhos clínicos), com o objetivo de se obter um modelo de revisão 
por pares que seja efetivo no contexto dos serviços de saúde. 

Avaliação, garantia, melhoria e acreditação de qualidade são alguns dos problemas mais difíceis no setor de saúde. O 
uso da revisão por pares pode ser uma possível abordagem para a resolução desses problemas, mas há duas coisas que 
devem ser consideradas: os custos em termos de recursos, tempo e esforço organizacional e a divulgação da 
informação obtida. O Prof. Abrantes explicou que esta última é uma questão ética, uma vez que após a recolha de 
informação, as organizações devem decidir se informam os utentes sobre as diferenças obtidas em termos de 
resultados em saúde e / ou qualidade da prestação entre as diferentes unidades. Outro importante fator a ser 
considerado é a adoção de tais métodos pela legislação, e que está a influenciar de forma vincada aqueles que veem 
essas ferramentas como uma oportunidade para ganhar mais poder. Isso coloca em causa uma avaliação independente, 
uma vez que estão envolvidos muitos interesses. Além disso, essas ferramentas podem ter uma desvantagem, se não 
forem claras na forma como são usadas, no seu âmbito e nas consequências da sua própria avaliação. 

A Dra. Paulien Vermunt falou sobre o programa de apoio para a melhoria da qualidade em lares de idosos na Holanda. 
O governo holandês desenvolveu o “Dignity and Pride Program” para lidar com o crescimento substancial e contínuo da 
procura e a necessidade de instalações de cuidados continuados. O programa pretende também abordar a crescente 
complexidade dos casos que requerem cuidados continuados e, ao mesmo tempo, uma evidente falta de pessoal 
altamente qualificado para lidar com essa complexidade. Por meio de uma abordagem integrada, o programa teve 
como objetivo melhorar a qualidade do atendimento. O coach e a organização elaboram conjuntamente um plano de 
melhoria que começa pela definição de um ponto de partida que servirá de orientação e ferramenta para avaliar o 
processo feito entre as avaliações. No final do processo, elaboram um relatório final de avaliação. De seguida 
analisaram os dados e avaliaram até que ponto as organizações foram capazes de perceber melhorias na qualidade do 
atendimento e quais as intervenções, pré-condições e elementos do programa é que foram considerados essenciais 
para impulsionar a mudança. Após o plano de melhorias, as organizações melhoraram em ambos os indicadores. A 
análise qualitativa revelou os principais resultados do programa: 

 Uma melhor perceção dos padrões de qualidade que precisam ser prestados 

 Monitorização sistemática e melhoria do atendimento 

 Foco no bem-estar e na qualidade de vida dos utentes (cuidados centrados na pessoa) 

O Prof. Abrantes chamou a atenção para dois temas relativos a este projeto: a perceção e aceitação social dos cuidados 
continuados em instituições e o risco de se estabelecerem novos padrões para este setor. Em relação ao primeiro tema, 
é importante saber que a sensibilidade das pessoas sobre o assunto varia de cultura para cultura, pois há casos em que 
tanto o idoso quanto a família têm preconceitos sobre a forma como podem ser vistos ao fazerem uso deste serviço. 
Em relação ao segundo tema, é importante lembrar que, mesmo que esses trabalhos sejam fundamentais para a 
melhoria do atendimento prestado aos utentes, eles estabelecem novos padrões. O estabelecimento de novos padrões 
pode, eventualmente, aumentar os custos e colocar o sistema em risco, ou impedindo as pessoas de utilizar esses 
serviços. O principal risco é que as pessoas abandonem o sistema e passem a depender de alternativas potencialmente 
perigosas. Todo o processo de melhoria da qualidade é contínuo e envolve várias instituições, revisões e tempo, 
portanto é um processo significativamente caro. No contexto dos cuidados continuados, pode ser benéfico e mais 
eficiente passar do modelo médico para um modelo de bem-estar e um modelo de qualidade de vida. 

Principais Mensagens 

 Deve ser aplicada uma abordagem sistemática para implementar as políticas e estratégias nacionais de saúde 
pública, continuando a um nível local a fortalecer as capacidades das partes interessadas. 

 Considerar sempre que os determinantes da saúde são múltiplos e que o desenvolvimento de uma nova 
estratégia ou conceito de saúde pública precisa ser ajustado ao seu contexto específico. 

 Incorporar as questões culturais na formulação e implementação de políticas, uma vez que são fundamentais 
para o desenvolvimento de cuidados de saúde adaptativos, equitativos e sustentáveis para todos. 

 Novos ou melhores instrumentos de avaliação da qualidade devem ser encontrados, considerando todas as 
implicações para os sistemas de saúde. 
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 A revisão por pares pode ser uma forma eficaz de avaliar continuamente as capacidades dos profissionais de 
saúde para, em última análise, melhorar a qualidade dos cuidados prestados. 

 A definição de um ponto de partida e o uso de indicadores podem ajudar a medir o progresso na qualidade 
dos cuidados prestados. 
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Melhorar o Acesso à Saúde 

Oradores:    Dra. Iseult Browne, (Mater Misericordiae University Hospital, Ireland); Dra. Ana Gama, (Escola Nacional 
de Saúde Pública da Universidade NOVA de Lisboa, Portugal); Sr. Chris Santer, (Primary Health 
Properties (PHP), United Kingdom); Prof. Eva Turk, (University of Oslo, Norway; University of Maribor, 
Slovenia)  

Moderação:   Prof. Sílvia Lopes, (Escola Nacional de Saúde Pública, Portugal).  

Resumo 

O acesso aos cuidados em saúde é um dos principais objetivos dos sistemas de saúde, sendo um dos mais importantes 
determinantes da expectativa e qualidade de vida. As evidências sugerem que o acesso à saúde é um padrão social 
contra situações mais desvantajosas, com reflexos prejudiciais sobre as desigualdades em termos de saúde. Facilitar o 
acesso à saúde implica melhorar o custo, acessibilidade, aceitação, disponibilidade e adequação dos serviços de saúde. 
Esta sessão destacou que muitos subgrupos da população enfrentam barreiras consideráveis que impedem o acesso 
aos recursos de saúde. Os oradores salientaram casos específicos de acesso a medicamentos, instalações adequadas de 
saúde, cuidados de saúde culturalmente adaptados e intervenções de educação do utente. 

A Dra. Iseult Browne fez uma apresentação sobre o tratamento do cancro na Irlanda. Na Irlanda, a incidência de cancro 
foi estimada em cerca de 30.000, com mais de 9.500 mortes em 2018. Embora a quimioterapia seja considerada o 
padrão de cuidados para muitas doenças oncológicas, ela está associada a altos níveis de toxicidade. Os inibidores de 
PD-1 e PD-L1 (inibidores de PD) tinham demonstrado uma eficácia clínica significativa numa ampla gama de doenças 
malignas ao mesmo tempo que apresentavam um perfil favorável de segurança do utente em comparação com os 
cuidados padrão. Nos últimos 20 anos, houve uma mudança no paradigma de tratamento do cancro com novas 
indicações e aprovações de substâncias ativas. Dados os numerosos tratamentos disponíveis e aprovados, surgiram 
questões sobre sustentabilidade económica. 

O Projeto de Impacto na Saúde (PIS) tinha três objetivos. Primeiro, reduzir a incerteza e informar as discussões sobre o 
impacto económico e na saúde das inovações no tratamento do cancro. Em segundo lugar, apoiar as discussões sobre o 
orçamento para a classe anti-PD. Por último, permitir a leitura panorâmica do impacto futuro desta classe de 
medicamentos dado o aumento da elegibilidade dos utentes. PIS é um modelo macro orientado com estimativas dos 
principais resultados clínicos e económicos da classe anti-PD em comparação com vários tratamentos padrão de 
cuidados durante um período de cinco anos (2020-2024), em oito tipos de cancros de alta incidência. Os tratamentos 
padrão incluíram quimioterapia, tratamentos imunológicos não pertencentes à classe anti-PD e radioterapia. Uma 
revisão de literatura específica informou o design do PIS neste estudo. O modelo PIS foi usado para estimar o impacto 
clínico e económico do PDs, comparando os resultados de dois mundos: Mundo sem PD, e Mundo com PDs. Várias 
contribuições para o PIS vieram tanto de um cenário global quanto irlandês. O PIS utilizou dados de ensaios clínicos 
para estimar os resultados em saúde da classe anti-PD na Irlanda, utilizando predominantemente ensaios fase três. 
Baseado nestes dados, a implementação de anti-PD na Irlanda está baseada na melhoria de todos os resultados clínicos. 
A expectativa de vida e a melhoria da qualidade de vida foram observadas com utentes que vivem mais tempo livres de 
doenças. As melhorias vêm com o benefício de um tratamento mais tolerável para indivíduos com cancro que tiveram 
menos eventos adversos. Os gastos adicionais necessários para os medicamentos anti-PD quando colocados no 
contexto de gastos mais amplos com a saúde representam 0,32% dos gastos totais e 25% dos gastos com a saúde 
relacionados ao cancro, no entanto, o acesso acelerado aos medicamentos anti-PD permitiria melhorar os resultados 
dos utentes em todos os domínios. 

A Dra. Ana Gama apresentou um estudo transversal realizado em Portugal sobre o acesso dos imigrantes aos serviços 
de saúde. Existem evidências de disparidades persistentes na saúde entre os imigrantes, o que representa desafios para 
os sistemas nacionais de saúde. Estudos documentam que os imigrantes usam menos os serviços de saúde quando 
comparado com os residentes nacionais, portanto, uma melhor compreensão das barreiras aos cuidados é essencial 
para desenhar evidências efetivas e políticas sensíveis aos imigrantes, garantindo que nenhuma comunidade seja 
deixada para trás. Este estudo teve como objetivo examinar os padrões de procura de cuidados de saúde entre os 
imigrantes que vivem em Portugal e os fatores associados aos comportamentos de procura. Um estudo transversal 
incluiu mais de 1.000 imigrantes de diversas comunidades que viveram em Lisboa menos de 10 anos. Organizações da 
sociedade civil e líderes colaboraram no recrutamento para o estudo. Mais da metade dos participantes eram do sexo 
feminino, estando a maioria na faixa etária entre 18 e 45 anos de idade.  A maioria tinha o ensino secundário ou 
superior e estava empregada, sendo que dois terços auferiam uma remuneração mensal de 650 euros. Mais da metade 
dos entrevistados eram documentados, sendo que pouco menos da metade eram originários de um país de língua 
portuguesa. 
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Dois terços dos participantes do estudo relataram ter uma necessidade de saúde durante os 12 meses anteriores. 
Destes, os mais procurados foram os cuidados de saúde primários, seguidos pela procura de cuidados hospitalares 
urgentes. Apesar da necessidade de cuidados de saúde, alguns participantes não os receberam. Observou-se que 10% 
dos inquiridos optaram por não usar a assistência médica ou não conseguiram ter acesso a um serviço apesar da 
necessidade médica. Analisando os padrões de uso dos serviços de saúde nos últimos 12 meses, o estudo observou que 
imigrantes que haviam residido em Portugal por um período mais longo relataram uso mais frequente de serviços de 
saúde. Em contraste, quase um quinto dos imigrantes recentes relatou dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Em 
termos de estatuto de imigração, mais da metade dos imigrantes com documentos usaram unidades de saúde primária, 
em comparação com grupos com estatuto não regular. Em contraposição, imigrantes sem documentação eram mais 
propensos a usar serviços hospitalares urgentes e relataram não poder ter acesso aos serviços de saúde. As razões para 
não ter acesso ao atendimento incluíam a falta de um cartão do Sistema Nacional de Saúde, restrições financeiras, 
situação de falta de documentos e dificuldades com o idioma. Em Portugal, têm sido feitos esforços para elaborar 
políticas inclusivas e para apoiar o acesso dos imigrantes aos serviços de cuidados de saúde. No entanto, são 
necessários esforços adicionais para melhorar a literacia sobre direitos de saúde e acesso entre imigrantes, 
particularmente entre recém-chegados e comunidades sem documentos. É importante promover a igualdade de acesso 
aos cuidados de saúde, enfrentando as dificuldades económicas e linguísticas. 

O Sr. Chris Santer falou sobre como oferecer valor e melhorar os cuidados de saúde primários, já que há uma 
oportunidade de melhorar o valor e os cuidados através do ambiente dos cuidados primário. Noventa por cento dos 
contatos do Serviço Nacional de Saúde britânico ocorrem ao nível do atendimento nos cuidados de saúde primários, 
que é o primeiro ponto de acesso à assistência no Reino Unido. Em 2018, houve mais de 300 milhões de consultas de 
atendimento primário, em comparação com 26 milhões de consultas de atendimento de emergência. Os médicos de 
medicina geral e familiar (GPs) são prestadores de serviços do setor privado no Serviço Nacional de Saúde (NHS) e 
prestam serviços exclusivamente sob um serviço médico geral ou outras modalidades de contrato. Certos custos são 
reembolsados aos GPs para a prestação de serviços, tais como custos de instalações (arrendamento, hipotecas). Dos 
prestadores de cuidados de saúde primários britânicos, 60% são proprietários dos seus imóveis, sendo as restantes 
instalações arrendadas. Muitos médicos exercem em imóveis residenciais que foram convertidos, sendo mais antigos e 
que não são adequados para a finalidade, especialmente porque os cuidados de saúde tornaram-se mais sofisticados. 
Uma pesquisa recente da Associação Médica Britânica mostrou que 50% dos GPs consideram as suas instalações 
inadequadas para suas necessidades atuais, enquanto 20% as consideram adequadas para necessidades futuras. Um 
relatório de 2015 estimou que serão necessários 10 mil milhões de libras esterlinas para atualizar as instalações dos 
cuidados primários. O governo britânico anunciou um novo orçamento para a construção de 40 novos hospitais, porém 
nenhum orçamento foi estabelecido para a construção de instalações de cuidados primários. 

Uma solução potencial para os problemas de infraestrutura nos cuidados de saúde primários é a utilização de serviços 
terceirizados estáveis, transparentes, de desenvolvimento, gerenciados e de capital que procuram um retorno de renda 
recorrente para os GPs. De acordo com a legislação existente, a Diretriz de Custos das Instalações, os GPs fazem um 
arrendamento e este é reembolsado pelo Sistema Nacional de Saúde. Outras regulamentações ajudariam os GPs a 
estabelecer a renda acordada no contrato de arrendamento, ao mesmo tempo em que lhes dariam acesso aos cuidados 
primários em edifícios que os ajudariam a atingir os objetivos ambientais para o setor da saúde determinados pelo 
governo britânico. Este modelo seria replicável em todo o país, incluindo áreas de elevada deprivação social e 
necessidade de cuidados de saúde. Instalações maiores, construídas propositadamente, acelerariam a implementação 
de cuidados integrados dentro do sistema de saúde de cuidados primários, como demonstrado pelo exemplo em 
Whitstable Medical Practice. Acredita-se que várias medidas poderiam ser tomadas para facilitar a prestação de 
cuidados integrados em ambientes comunitários. Essas medidas incluem alocações delimitadas para reembolso de 
arrendamento, mudanças estruturais com o Governo a atuar como senhorio em último recurso. Abordagens como 
estas poderiam libertar investimento de capital entre £3-5 mil milhões, expandir e acelerar a transição para os cuidados 
primários integrados no Reino Unido, apoiar a retenção de pessoal e com uma boa relação custo-benefício para o 
sistema de saúde. 

A Eslovénia tem cerca de 2 milhões de pessoas, no entanto a prevalência de diabetes tipo 2 é de 7,8%. Por isso, o 
governo introduziu um programa nacional de prevenção e desenvolvimento de cuidados com a diabetes no qual os 
enfermeiros assumiam parte do papel antes reservado aos clínicos ou médicos que faziam parte da gestão de doenças 
não transmissíveis. O objetivo do estudo da Professora Eva Turk foi investigar o que ocorreu nos 10 anos após a 
implementação do primeiro plano de combate à diabetes. O estudo analisou ainda que mudanças ocorreram no 
conhecimento do utente sobre diabetes, já que o aumento da literacia em saúde implica maior capacitação e 
autonomia na autogestão de doenças. 

O projeto foi um estudo nacional cruzado com uma amostra relativamente pequena de utentes diabéticos. Em 2011, a 
amostra final era de 179 e, em 2020, era de 191. Para o estudo, os investigadores utilizaram o teste de conhecimento 
sobre diabetes do Michigan, que tem 14 itens com escolha múltipla. Os resultados mostraram que em 2011 nenhum 
dos participantes respondeu corretamente a todas as perguntas, facto que também ocorreu, para o mesmo estudo, em 
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2020. No entanto, nos últimos 10 anos, não houve quase nenhuma mudança no conhecimento dos utentes sobre a 
diabetes. Além disso, o nível de educação está correlacionado com o número de respostas corretas. As pessoas com 
educação primária responderam corretamente a metade das perguntas, enquanto as pessoas com educação 
universitária responderam a quase todas as perguntas corretamente. Os resultados também mostram um 
conhecimento ligeiramente melhor para as mulheres. Finalmente, o programa nacional de prevenção e 
desenvolvimento de cuidados com a diabetes foi incapaz de capacitar e educar os utentes com diabetes. A Prof. Turk 
enfatizou que a pandemia de COVID-19 mostrou a necessidade de encontrar novas maneiras de educar as pessoas, 
além de melhorar o acesso ao tratamento. Neste sentido, os utentes podem tornar-se co-criadores fortalecidos na 
gestão da doença, reduzindo complicações evitáveis e melhorando os seus resultados de saúde. 

O acesso a cuidados adequados de alta qualidade é um desafio-chave dos sistemas de saúde, que exige abordagens 
inovadoras baseadas na colaboração de vários setores da sociedade e tem o potencial de mobilizar recursos financeiros 
e não financeiros. No setor da saúde, a inovação não pode ser vista apenas como o desenvolvimento de novas técnicas 
(medicamentos, dispositivos, etc.), mas também como o desenho de novos modelos de prestação de cuidados de 
saúde, que podem ser impulsionados por abordagens colaborativas com iniciativas da sociedade civil. 

Recomendações 

 A Eslovénia necessita de mais esforços educacionais para melhorar a literacia em saúde entre os utentes com 
diabetes tipo 2 e para atender às necessidades específicas por idade para a doença. Seria recomendável 
observar as intervenções implementadas por outros países. 

 Para melhorar os resultados em saúde e reduzir complicações evitáveis, os utentes precisam ser co-criadores 
dos seus planos de gestão de doenças. 

 São necessários esforços para melhorar a literacia sobre direito à saúde e o acesso entre imigrantes, 
particularmente entre os recém-chegados e comunidades sem documentação. 

 As abordagens sobre dificuldades económicas, linguísticas e barreiras no acesso à saúde são aspetos 
necessários para a igualdade de acesso à saúde. 

 Uma solução potencial para problemas de infraestrutura nos cuidados de saúde primários no Reino Unido é 
usar serviços terceirizados estáveis, transparentes, de desenvolvimento, gerenciados e de capital. Isso poderia 
expandir e acelerar a transição para os cuidados primários integrados, apoiar a retenção de pessoal e ter uma 
boa relação custo-benefício para o sistema de saúde. 

Principais Mensagens 

 A pandemia de COVID-19 mostrou que há necessidade de criar formas alternativas para educar os utentes 
acerca da sua doença. 

 A implementação de medicamentos anti-PD poderia melhorar todos os resultados clínicos entre os utentes 
com cancro, incluindo a expectativa e a qualidade de vida. Essas melhorias tornariam o tratamento do cancro 
mais tolerável para os utentes que, também, sofreriam menos eventos adversos. 

 Os imigrantes que vivem em Portugal são incapazes de ter acesso à saúde devido a restrições financeiras, 
estatuto de residência, dificuldades linguísticas e documentação insuficiente da segurança social. Quanto mais 
tempo os imigrantes vivem em Portugal, maior a frequência com que eles visitavam os prestadores de serviços 
de saúde. Os desafios de acesso aos cuidados de saúde entre os imigrantes são transferíveis para outros países 
europeus. 
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Gestão da Transformação Digital 

Oradores:    Sr. Jon Txarramendieta, (Kronikgune Institute for Health Services Research, Basque Country, Spain); 
Dr. Daniele Bellavia, (Centre for Health Economics, Social and Health Care Management, Carlo 
Cattaneo - LIUC University, Italy); Dr. Lucrezia Ferrario, (Centre for Health Economics, Social and 
Health Care Management); Sra. Petra Kokko, (Finnish Institute for Health and Welfare (THL), Finland); 
Dra. Clarissa Seixas, (Ecole de Hautes Études en Santé Publique, France; Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, Brazil); Dr. Ivo Dumic-Cule, (Children's Hospital Srebrnjak, Croatia). 

Moderação:   Prof. Teresa Magalhães, (Escola Nacional de Saúde Pública, Portugal). 

Resumo 

Esta sessão abordou o tema das tecnologias digitais nos cuidados de saúde, uma vez que a utilização de ferramentas 
digitais e serviços no setor da saúde pode apoiar as transições dos sistemas de saúde para um modelo de cuidados em 
saúde mais integrado e centrado nas pessoas, e também como a telemedicina pode melhorar a qualidade dos serviços 
de reabilitação para determinadas doenças a custos mais reduzidos. Adicionalmente, discutiu-se também a aceitação 
de plataformas digitais pelos profissionais de saúde durante a pandemia, bem como os prós e contras da utilização de 
dispositivos médicos na deteção de tumores cutâneos por parte da medicina geral e familiar, e por fim foi prestada 
informação no conhecimento e perceção do uso de inteligência artificial nos serviços de radiologia.  

Sr. Jon Txarramendieta apresentou a Joint Action on the Implementation of Digitally Enabled Integrated Person-Centred 
Care (JADECARE). A JADECARE teve início em Outubro de 2020 e irá decorrer durante um período de três anos, com um 
orçamento de €5 milhões. A JADECARE faz parte de um conjunto de iniciativas que a União Europeia lançou para fazer 
frente aos desafios na saúde e à transformação dos cuidados de saúde. A iniciativa tem por objetivo reforçar a 
capacidade de resposta eficaz das autoridades de saúde a aspetos importantes da transformação dos sistemas de 
saúde, nomeadamente a transição para cuidados com capacidade digital centrados nas pessoas. De forma a atingir 
estes objetivos, quatro boas-práticas bem-sucedidas, originais e de diferentes países, serão transferidas e adotadas 
pelos sistemas de saúde dos parceiros participantes. As quatro boas-práticas a serem transferidas serão as seguintes: 

1. Estratégia de Saúde Basca no envelhecimento e cronicidade; 
2. Cuidados Integrados, do Centro Catalão de Inovação em Cuidados Integrados de Saúde para Doentes Crónicos 

apoiados por Tecnologias de Informação e Comunicação; 
3. Modelo de Cuidados Integrados de Saúde com Base Populacional da OptiMedis; 
4. Centro de Inovação em Saúde da Região Sul da Dinamarca. 

 

A transferência destas boas-práticas originais terá ênfase na personalização das mesmas, e na preparação dos 
ambientes locais dos países adotantes para a sua implementação. Já a implementação das boas-práticas originais 
transferidas irá assentar numa estratégia de três etapas.  

De seguida, o Dr. Daniele Bellavia apresentou a plataforma inovadora SIDERA. Trata-se de um sistema multidomínio e 
multidispositivo orientado para tele-reabilitação, e desenhado para doentes afetados por doenças como Parkinson ou 
doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC). A necessidade de tecnologias de tele-reabilitação surge da constante e 
crescente procura por serviços de reabilitação, da elevada pressão que os hospitais enfrentam e da necessidade de 
transferir cuidados hospitalares para o domicílio dos doentes. Assim, foi realizado um estudo com o objetivo de 
comparar a reabilitação tradicional com a da SIDERA. Para isto, foram realizadas análises custo-efetividade e de impacto 
orçamental, além de entrevistas qualitativas com médicos. Os resultados económicos do estudo revelaram que o custo 
do novo modelo é significativamente menor quando comparado com o modelo tradicional, uma vez que, por ser uma 
plataforma de telemedicina, o novo modelo poupa mais recursos. De acordo com o Dr. Bellavia, e tendo em 
consideração a perspetiva dos serviços de cuidados de saúde, a SIDERA pode resultar em poupanças económicas anuais 
superiores a €18 milhões. Contudo, a plataforma SIDERA requer também o investimento em cursos de formação e 
reuniões hospitalares adicionais. Outros preditores relacionados com a aceitação da SIDERA são descritos como a 
facilidade de uso da interface e a boa qualidade dos resultados no tratamento dos doentes. Finalmente, o Dr. Bellavia 
sublinhou que a plataforma pode beneficiar tanto os hospitais como os sistemas de saúde. Por fim, mencionou também 
que alguns hospitais públicos na região da Lombardia estão a testar a SIDERA para confirmar os resultados do estudo 
anterior, e avaliar a possibilidade de usar o sistema futuramente.  

A Dr.ª Lucrezia Ferrario apresentou os resultados de um estudo realizado para investigar a aceitação, por parte dos 
profissionais de saúde, de uma plataforma inovadora chamada T-CUBE, na prática clínica em Itália. A T-CUBE foi 
desenhada como um programa de cuidados de saúde por telemonitorização, garantindo serviços de saúde destinados a 
doentes com COVID-19 e determinadas doenças crónicas. De forma a avaliar o nível de aceitação dos profissionais, os 
investigadores criaram uma matriz específica baseada no modelo de aceitação de tecnologia e uma revisão sistemática 
de literatura. Os resultados mostraram que cinco fatores principais afetavam a aceitação dos utilizadores. Estes fatores 
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são percecionados como a utilidade da tecnologia, a facilidade de uso, a qualidade dos outputs em termos de produção 
de resultados de elevada qualidade, a imagem e a relevância do trabalho. De acordo com a Dr.ª Ferrario, os resultados 
do estudo revelaram que tanto profissionais de saúde jovens como os de mais idade usaram de forma eficaz a 
plataforma T-CUBE, por compreenderem o impacto positivo que a plataforma pode ter no bem-estar da população.  

A Srª Petra Kokko apresentou uma breve visão do sistema de saúde finlandês. O sistema de saúde finlandês tem 
financiamento público e um pequeno sector privado altamente centralizado, sendo os municípios responsáveis por 
garantir os cuidados de saúde. A Srª Kokko explicou que tem havido diversas tentativas de reformas estruturais dos 
sistemas de saúde e sociais finlandeses. Por este motivo, o Instituto Finlandês para a Saúde e Bem-estar (Finnish 
Institute for Health and Welfare - THL) foi designado para produzir informação sobre a avaliação da na saúde da 
população e gerir a base de dados. Como resultado, foram desenvolvidos indicadores nacionais de saúde (National 
Health Indicators - NHI) para avaliar os serviços de saúde e de bem-estar social a nível nacional e regional. Assim, o THL 
conduziu um estudo para avaliar se, e como, os indicadores do THL melhoram a tomada de decisão a nível de saúde 
pública e bem-estar. O seu estudo teve por objetivo desenvolver uma teoria do programa inicial e entender que 
mecanismos produzem determinados resultados esperados para os indicadores, e explicar como e porque é que estes 
indicadores ajudam a melhorar os sistemas de saúde. A Srª Kokko descreveu que o estudo apontou quatro resultados 
expectáveis, tais como a melhoria da direção nacional e conhecimento mais detalhado na integração, no custo-
efetividade e na acessibilidade de serviços de saúde e sociais. Por fim, o estudo revelou que se espera que os 
indicadores nacionais possam ser uma ferramenta útil para diferentes fins. 

A Dra. Clarissa Seixas focou-se no cancro de pele, que nas últimas quatro décadas tem vindo a ser um problema 
crescente. A Drª Seixas relatou à audiência que a facilidade de acesso a um dermatologista em França tem vindo a ser 
cada vez mais difícil, com períodos de espera até 100 dias. Nos últimos 5-6 anos tem sido desenvolvido um programa de 
tele-peritagem (TLE) para a deteção de tumores de pele, permitindo aos médicos de medicina geral e familiar receber 
feedback de um dermatologista num período de 7 dias, recorrendo a uma aplicação num smartphone. O estudo da Dr.ª 
Seixas teve por objetivo avaliar os benefícios e limitações da TLE na deteção de tumores de pele. Assim, realizou um 
estudo de natureza exploratória, no qual foram entrevistados 15 médicos de MGF do norte de França. O estudo revelou 
que os clínicos acreditam que a TLE oferece várias vantagens, como a rapidez de acesso a feedback de especialistas, a 
formalização do pedido para reunião com um especialista, a facilidade de referenciação de doentes para especialistas 
que estabelecem protocolos para os doentes, a redução da frequência de deslocações dos doentes, e permite também 
o envio de informação médica de forma segura. Uma das desvantagens descritas da TLE foi a falta de funcionalidades 
disponíveis na plataforma. Por fim, a Dr.ª Seixas informou a audiência que a TLE é uma plataforma bem aceite pelos 
dermatologistas e médicos de MGF, permitindo um melhor uso dos recursos médicos no atendimento das necessidades 
dos doentes.  

O estudo do Dr. Ivo Dumic-Cule focou-se nas atitudes dos doentes e dos profissionais de saúde face à inteligência 
artificial (IA). O Dr. Dumic-Cule mencionou que, especialmente em radiologia, existe um debate e algum ceticismo sobre 
se o uso da IA irá substituir o trabalho dos radiologistas. Contudo, nos últimos 2 anos os radiologistas parecem estar 
mais recetivos ao uso da IA. Outros estudos sublinham que muitos médicos não estão conscientes de todas as 
possibilidades da IA, contudo mostram uma atitude positiva para as mesmas. O Dr. Dumic-Cule apresentou os 
resultados de um estudo nacional realizado na Croácia, que avaliou as atitudes de doentes e radiologistas face à 
utilização da IA. Os dados foram recolhidos através de um inquérito anónimo, de forma a evitar enviesamento por 
idade. O estudo teve uma taxa de resposta de 45%. Os resultados mostraram que os radiologistas não tinham recebido 
qualquer tipo de formação a propósito de IA, e não estavam envolvidos em qualquer projeto relacionado com IA. 
Contudo, a maioria dos clínicos mostrou-se interessado em participar e aprender mais sobre IA. Além disso, os 
participantes que trabalham com IA acreditam que a mesma deveria ser incluída no currículo académico de medicina 
como um assunto principal. Por fim, os participantes de todas as instituições acreditam que a educação médica não 
está a acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos. Os resultados do estudo podem impor uma chamada de ação 
para o desenvolvimento e implementação de programas educacionais dedicados à IA nos currículos académicos de 
escolas médicas.  

As tecnologias de saúde digital são uma parte essencial para se cumprirem cuidados de saúde integrados e centrados 
nas pessoas, e têm benefícios para os sistemas de saúde, para os doentes e para os profissionais de saúde. No entanto, 
é necessário considerar todas as possíveis vantagens e desvantagens da sua integração nas tarefas e atividades clínicas 
diárias, de forma a garantir que estas ferramentas são utilizadas da melhor forma possível. Esta sessão focou a 
utilização de tecnologias digitais nos cuidados de saúde com potencial para garantir uma melhor qualidade dos 
serviços, resultar em poupanças económicas e mitigar o peso dos cuidados de saúde que os hospitais enfrentam na 
prestação de determinados serviços, tais como a reabilitação. As tecnologias digitais podem ser adotadas em diferentes 
ambientes para fornecer cuidados mais integrados e centrados nas pessoas. Além disso, as ferramentas digitais de 
saúde, a telemedicina e a IA podem ser utilizadas na assistência a indivíduos com doenças crónicas como DPOC e 
doentes com COVID-19. O sucesso destas iniciativas inovadoras é altamente influenciado pela aceitação dos 
profissionais de saúde e dos doentes.  
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Principais Mensagens 

 A procura por cuidados de reabilitação aumenta de forma constante, e a pandemia veio sublinhar a 
necessidade de transferir os cuidados hospitalares para domicílio dos doentes. 

 Da perspetiva dos profissionais de saúde, aspetos como a utilidade, facilidade de uso e a qualidade dos outputs 
em termos de resultados de elevada qualidade são fatores importantes na aceitação de ferramentas digitais de 
saúde. 

 Embora muitos médicos não estejam cientes de todas as possibilidades que a IA pode disponibilizar, mantêm 
uma atitude positiva face à implementação de IA no ambiente clínico. 
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Recursos Humanos em Saúde  

Oradores:    Dra. Nour Alrabie, (University of Amsterdam, The Netherlands; Queen’s University, United Kingdom); 
Sra. Cristina Mendes-Santos, (Linköping University, Sweden; Escola Nacional de Saúde Pública – 
Universidade Nova de Lisboa, Portugal; Fraunhofer Portugal AICOS, Portugal); Sra. Róisín O’Donovan, 
(UCD Centre for Interdisciplinary Research, Education and Innovation in Health Systems (UCD IRIS) | 
School of Nursing, Midwifery & Health Systems, Ireland); Dra. Maria Picco, (Politecnico di Milano, 
School of Management, Italy); Ass. Prof. Marco Giovanni Rizzo, (Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Italy). 

Moderação:   Sra. Laura Cande, (Projects & Policy Consultant, EHMA).  

Resumo 

A disponibilidade e a qualidade dos recursos humanos em saúde são essenciais para a eficiência do sistema de saúde. 
Para oferecer uma assistência médica segura é necessário que as equipas de profissionais sejam devidamente apoiadas, 
protegidas e equipadas. Isto inclui não apenas a disponibilização de equipamentos de proteção individual (EPI) 
adequados durante a pandemia de COVID-19, mas também a formação em segurança psicológica e resiliência. A 
escassez de recursos humanos é uma preocupação critica. A disponibilidade de equipas qualificadas e especializadas é 
fundamental para a eficiência dos sistemas de saúde. Uma solução passa pela mudança de tarefas. As apresentações 
desta sessão são sobre os temas da evolução de tarefas, segurança psicológica, integração de cuidados, saúde mental 
digital e feedback do desempenho. 

O primeiro resumo foi apresentado pela Dra. Maria Picco que investigou se houve uma evolução das tarefas e 
responsabilidades na função de enfermagem. A Dra. Picco deu uma visão geral de como a transição demográfica na 
Europa vem colocar pressões sem precedentes nos sistemas de saúde, à medida que o impacto das doenças crónicas 
tem vindo a aumentar. Neste contexto, torna-se mais desafiante a falta de pessoal e a redução do financiamento dos 
serviços públicos. Neste contexto, o conceito de transferência de tarefas é alvo de maior debate, sendo ainda mais 
amplo em contexto hospitalar. A transferência de tarefas é definida pela OMS como sendo “a distribuição racional de 
tarefas entre as equipas de profissionais de saúde”. A distribuição de tarefas contribui para a evolução das funções dos 
profissionais de saúde por via do aperfeiçoamento, substituição/delegação e inovação. O aperfeiçoamento refere-se à 
extensão de funções e responsabilidades. Substituição/delegação refere-se à transferência de tarefas de uma profissão 
para outra, e inovação refere-se à criação de novos empregos através da introdução de novos trabalhadores ou 
tecnologias. 

A Dra. Picco investigou se houve uma evolução das tarefas e responsabilidades dos enfermeiros na prestação de 
cuidados domiciliários. Realizou uma revisão sistemática da literatura desde 2008 sobre as atividades dos enfermeiros 
que ultrapassam as responsabilidades reconhecidas nos cuidados domiciliários e explicou os facilitadores e os requisitos 
para esta evolução. Os resultados iniciais mostraram que a investigação se concentra amplamente na região do Norte 
da Europa e que o aperfeiçoamento é a forma mais usada de transferência de tarefas nos cuidados domiciliários. Além 
disso, as funções dos enfermeiros de cuidados domiciliários foram aquelas que mais se alteraram, com o maior 
aumento das atividades, ou seja, acrescentando às tarefas de prestação de cuidados funções administrativas. Os três 
fatores mais importantes que geraram a mudança de tarefas foram eficiência e eficácia (desejo de reduzir custos e 
melhorar a qualidade do atendimento), necessidades dos doentes (as tarefas adicionais são realizadas considerando as 
necessidades do doente) e falta de pessoal. Os resultados mostraram que são necessários quatro requisitos para uma 
implementação de mudança de tarefa bem-sucedida, sendo que a mais importante é a formação e a colaboração. 
Embora a mudança de tarefas seja debatida em contexto hospitalar, esta investigação evidenciou que a mudança de 
tarefas está presente nos cuidados domiciliários. No entanto, embora a mudança de tarefas esteja presente em 
ambientes de cuidados domiciliários e as funções dos enfermeiros tenham evoluído, permanece a falta de informação 
sobre a mudança destas. Outras investigações estão a ser feitas, estando estas a reforçar os resultados encontrados na 
literatura existente e a demonstrar o aparecimento de novas funções.  

A Sra. Róisín O’Donovan definiu a segurança psicológica como uma ideia partilhada dentro da equipa de que é seguro 
correr riscos interpessoais, e falar livremente quando um erro ou um quase erro acontece. A segurança psicológica está 
relacionada com uma variedade de conceitos. Investigações anteriores mostram que o comportamento de liderança de 
apoio, os relacionamentos interpessoais e o apoio organizacional cultivam um sentimento de segurança psicológica nas 
equipas.  Quando as equipas estão psicologicamente seguras, os profissionais de saúde assumem os riscos interpessoais 
necessários para desempenharem um trabalho de equipa eficaz e manter a segurança do doente. A segurança 
psicológica desempenha um papel particularmente importante nos ambientes de saúde, pois influencia a confiança, a 
colaboração, a tomada de decisões, a resolução de conflitos e a melhoria da qualidade. A segurança psicológica tornou-
se mais importante durante a pandemia, pois as equipas necessitaram de se adaptar a novos desafios e fazer mudanças 
na prestação de cuidados aos doentes. Apesar do seu papel importante nas equipas, muitas vezes falta a segurança 
psicológica. Esta investigação realçou a forma como a segurança psicológica em equipas de saúde pode ser melhorada. 
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Foram aplicados métodos mistos para capturar a complexidade do tema. Os diferentes métodos usados destacaram 
diferentes aspetos e níveis de segurança psicológica nas equipas em estudo de caso. 

Os resultados iniciais mostraram que, embora os resultados da investigação indicassem um alto nível de segurança 
psicológica, as observações e entrevistas forneceram resultados contraditórios. Enquanto os profissionais se sentiam 
confiantes em falar sobre a segurança do doente, estes eram menos propensos a envolver-se em outros temas que 
gerassem conflitos. Como a segurança psicológica tem uma influência direta na melhoria da segurança do doente, deve 
haver uma cultura para que as equipas se envolvam em conflitos funcionais e construtivos. Em seguida, apesar dos 
entrevistados relatarem comportamentos de apoio por parte dos líderes das equipas, nas reuniões foram observados 
baixos níveis de segurança psicológica. Isso mostrou que o apoio dos pares é tão importante quanto o apoio da 
liderança dentro das equipas. As intervenções para melhorar a segurança psicológica devem concentrar-se no 
encorajamento de todos os membros da equipa em envolverem-se em comportamentos inclusivos e de investigação 
proativa. Finalmente, em termos individuais, existiam grandes variações nas experiências de segurança psicológica 
dentro das equipas. Os profissionais de saúde atribuíram a sua experiência de segurança psicológica a uma série de 
fatores, incluindo a experiências anteriores e se os problemas eram seguros e apropriados para serem discutidos em 
sede de equipa. Isso destacou a importância das intervenções individuais, especialmente direcionadas para elementos 
com sentimentos de baixa segurança psicológica, ao invés de direcionar apenas as intervenções ao nível da equipa. 

O Dr. Marco Giovanni Rizzo explorou o papel mediador do uso do feedback e o efeito dessa variável na ligação entre a 
orientação do feedback e o desempenho. Após a introdução de uma reforma da gestão pública no setor público de 
saúde italiano, os médicos adquiriram responsabilidades financeiras. A introdução de mecanismos de controlo de 
gestão (MCG) como parte dessas reformas mudou a tomada de decisão e deveria ter um efeito positivo na atitude, 
comportamento e desempenho de gestão do pessoal médico. Após a introdução do MCG, a literatura internacional 
destaca que o mesmo pode ser influenciado pelas identidades híbridas dos médicos, visto que são gestores com 
formação clínica. O Dr. Rizzo destacou as lacunas da investigação sobre este assunto, fornecendo uma visão geral das 
limitações identificadas na revisão da literatura. Este trabalho estudou empiricamente como o feedback de 
desempenho afeta o desempenho orçamental e como essa relação poderia funcionar utilizando as informações de 
feedback fornecidas pelo MCG nos hospitais públicos. Os dados foram recolhidos através de questionários em formato 
digital e dos dados de arquivo dos sistemas de avaliação do desempenho dos funcionários. Foram incluídos no estudo 
130 gestores médicos seniores em hospitais públicos italianos, atingindo-se uma taxa de resposta ao questionário de 
93%. Foi realizada uma análise estatística descritiva e análise fatorial exploratória. Os resultados mostraram que houve 
uma associação positiva entre o feedback e o uso de feedback de desempenho, uma associação positiva entre o 
feedback de desempenho sobre o mesmo e uma associação positiva entre o feedback e o desempenho. Os resultados 
mostram a importância dos traços personalidade positivos e de como afetam o processo de feedback dentro de uma 
organização de saúde. Os resultados foram acrescentados aos resultados mistos da revisão da literatura no que se 
refere à relação entre o feedback e o desempenho. Estes resultados podem ser aplicados fora dos ambientes de saúde. 
Os resultados serviram de suporte à alta direção, de forma a garantir o sucesso das iniciativas de feedback da melhoria 
da gestão do desempenho. Por sua vez, a administração deve desenvolver uma abordagem de feedback que apoie o 
estado mental positivo dos médicos, o que trará resultados positivos no desempenho administrativo e orçamental dos 
mesmos. 

A Dra. Nour Alrabie explorou as formas de comunicação dos profissionais de saúde em unidades de cuidados de saúde 
primários em França. Esta visitou quatro organizações de saúde e esteve nos espaços de refeição para observar como é 
que as equipas utilizavam o seu horário de almoço. Além de alguns almoços organizacionais, os profissionais de saúde 
tiveram vários almoços informais. O objetivo da observação foi investigar o que permitiu a integração de cuidados, 
como a equipa comunica e quais são os impulsionadores da integração de cuidados. A Dra. Alrabie conclui que os 
hábitos alimentares dos profissionais de saúde refletem a forma e o grau de integração de cuidados nas suas 
organizações. Além disso, observou que a integração de cuidados é multidisciplinar entre diferentes profissionais e 
médicos. O almoço era o momento em que se realizava uma discussão informal sobre diferentes doentes e, numa 
mesa-redonda se procurava uma solução conjunta e em que o sentimento de hierarquia não estava tão presente. 

Nos últimos anos, vários estudos foram realizados para determinar se o uso de saúde digital pode apoiar a prestação de 
cuidados de saúde mental. Além disso, a frequência e a relação custo-benefício da estratégia de prestação de cuidados 
de saúde mental em diferentes contextos têm sido amplamente investigadas. Os investigadores verificaram que existe 
uma literatura limitada no que se refere a quais as barreiras de implementação dessas intervenções para ambientes 
clínicos. Da mesma forma, a literatura raramente discute como os profissionais de saúde mental usam intervenções 
digitais, perspetivas, práticas e quais os fatores que limitam a adoção digital. O objetivo do estudo da Sra. Cristina 
Mendes-Santos foi caracterizar as melhores práticas e perspetivas dos profissionais de saúde para compreender os 
processos de implementação da saúde mental digital e quais os fatores que podem dificultar a sua adoção. 

Para o estudo qualitativo, foi selecionada uma amostra de profissionais de saúde mental portugueses de diferentes 
contextos, incluindo psiquiatras e psicólogos. Foram entrevistados sobre os seus conhecimentos de saúde mental 
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digital, a sua experiência no uso de aplicações e suas atitudes em relação às mesmas. A recolha de dados foi realizada 
entre novembro e dezembro de 2019, antes da COVID-19. Por meio dessas entrevistas, foram identificadas cinco etapas 
do processo de intervenção em saúde mental digital: 

1. Avaliação das indicações 
2. Motivação do profissional terapêutico  
3. Avaliação psicológica digital 
4. Configuração e gestão tecnológica 
5. Acompanhamento e resultado da intervenção 

Os resultados mostraram que os profissionais se sentem obrigados a apoiar os seus doentes. Este foi um fator 
importante para a adoção de intervenções de saúde digital. A acessibilidade e conveniência foram reconhecidas como 
fatores importantes nas abordagens digitais de saúde mental. Por outro lado, a falta de estrutura de quadros de 
intervenção que apresentem diretrizes claras para a tradução, prática e a falta de conhecimentos tecnológicos foram 
identificados como sendo barreiras importantes. Estas barreiras comprometem a perceção dos profissionais de saúde 
no controlo do processo de intervenção. Portanto, se for atribuído o devido apoio aos profissionais e permitir a 
tradução das diretrizes clínicas para a prática clínica durante a implementação, as mesmas são facilmente adotadas e 
não são pesadas. Por fim, as intervenções precisam ser acompanhadas de programas de formação. Assim, os 
profissionais de saúde precisam de formação para realizar intervenções e desenvolvê-las por forma a maximizar o seu 
potencial. 

Relacionado com a segurança psicológica, foram colocadas questões pela audiência sobre as diferenças entre os 
profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros e médicos. A Sra. O'Donovan esclareceu que não houve diferenças 
significativas entre os profissionais de saúde. No entanto, a investigação indica que os sentimentos de segurança 
psicológica dependem do tempo em que os mesmos integraram a equipa. Os profissionais sentem-se mais seguros 
psicologicamente numa equipa multidisciplinar do que numa equipa interdisciplinar. 

Em resposta às questões sobre as implicações práticas e teóricas da sua investigação, a Dra. Picco disse que a recolha 
de conhecimento detalhado sobre a transferência de tarefas pode orientar as equipas de gestão nos planos de 
formação de enfermeiros em comunicação e ajudar a informar os decisores políticos na sobre o reconhecimento e as 
implicações legais das novas funções. 

A Sra. Mendes-Santos referiu que o estudo realizado não identificou se existe uma relação entre o nível de formação 
em ferramentas digitais e a motivação dos profissionais para prestar este serviço aos doentes. A saúde mental digital 
em Portugal encontra-se numa fase em que grande parte dos profissionais são autodidatas ou trabalham na área da 
saúde mental digital utilizando uma abordagem do tipo tentativa e erro. No entanto, a crise da COVID-19 traz uma 
oportunidade de avaliar facilmente as necessidades conjuntas desses profissionais em relação à formação e à 
tecnologia digital que, no passado, era muito difícil de avaliar porque a maioria dos profissionais não usava a tecnologia 
digital. 

À medida que ocorre a evolução social e acontecem eventos sem precedentes que afetam a sociedade de forma rápida 
e dramática, os recursos humanos em saúde devem mudar rapidamente e adaptar-se para, em primeiro lugar, 
salvaguardar o bem-estar do doente e, em segundo lugar, salvaguardar a sua existência profissional. Mais do que 
nunca, a confiança, a comunicação e uma gestão com os recursos necessários são fundamentais para garantir o futuro 
dos sistemas de saúde, mas também para garantir aos doentes o acesso aos cuidados de saúde com os melhores 
resultados clínicos. Os cuidados de saúde são prestados por pessoas às pessoas, mas por vezes os profissionais de 
saúde têm a sensação de que estão “a trabalhar juntos sozinhos”. 

Recomendações 

 Criar diretrizes para avaliar a segurança psicológica nas unidades de saúde 

 Formar os profissionais por forma a garantir maior sucesso na implementação de tecnologias de apoio digital à 
saúde mental 

 A segurança psicológica tem influência direta na melhoria da segurança do doente. Portanto, as intervenções 
que melhoram a segurança psicológica devem cultivar normas para que as equipas se envolvam em conflitos 
funcionais e construtivos. Estas intervenções devem concentrar-se em encorajar todos os membros da equipa 
a desenvolverem comportamentos inclusivos e investigação proativa. 

 A gestão da saúde deve desenvolver uma abordagem de feedback para apoiar a saúde mental positiva, pois 
isso trará resultados positivos no desempenho administrativo e orçamental. 
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Principais Mensagens 

 Implementar a saúde mental digital pode ser um começo para garantir o acesso a cuidados de saúde mental 
com uma melhor relação custo-benefício. 

 Criar espaços de refeições no local de trabalho pode contribuir para melhorar as relações de trabalho e 
relações entre as equipas, apoiar a troca de experiências entre os profissionais, facilitando o diálogo crítico 
sobre as necessidades dos doentes e, assim melhorar os cuidados a prestar ao mesmo. 

 A formação e o treino são extremamente importantes para garantir que a distribuição de tarefas é realizada 
com sucesso e que permite a evolução da função dos enfermeiros de cuidados domiciliários. 
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Cuidados Centrados na Pessoa 

Oradores:    Dra. Francesca Donofrio, (University of Bari Aldo Moro, Italy); Sra. Isabel Farina, (Management 
Engineering Department, Politecnico di Milano, Italy); Sra. Bronagh McGuckin, (Newcastle University, 
United Kingdom), Sra. Cristina Mendes-Santos, Linköping University, Sweden; Escola Nacional de 
Saúde Pública, Portugal; Fraunhofer Portugal AICOS, Portugal).   

Moderação:   Prof. Sónia Dias, (Escola Nacional de Saúde Pública, Portugal). 

Resumo 

Esta sessão centrou-se nos cuidados centrados na pessoa (CCP), que se apresentam como parte essencial da 
transformação do sistema de saúde e da adoção de uma abordagem viável e holística em relação aos cuidados do 
utente. Os CCP colocam o doente no centro, envolvem o doente na tomada de decisão e no planeamento, 
desenvolvimento e monitorização dos seus cuidados, para assegurar que as suas necessidades são satisfeitas. Os 
oradores apresentaram múltiplas formas através das quais os CCP podem ser alcançados em diferentes contextos e a 
sessão adotou uma perspetiva internacional, uma vez que os oradores descreveram iniciativas e estudos realizados em 
Itália, no Reino Unido e em Portugal. 

A Dra. Francesca Donofrio mencionou que os sistemas de saúde europeus lidam com desafios relacionados com a 
sustentabilidade dos cuidados de saúde e, para serem sustentáveis, precisam de adotar um amplo entendimento da 
sustentabilidade considerando os aspetos económicos, ambientais e sociais. A Dra. Donofrio apresentou os resultados 
do seu estudo realizado para explorar o impacto do género na sustentabilidade social dos cuidados de saúde. Foi 
realizada uma revisão sistemática da literatura para explorar como o género pode ser um motor da sustentabilidade 
dos cuidados de saúde e salientar a importância de incentivar a prevenção, educação e programas de informação para 
atingir o objetivo da sustentabilidade. A revisão incluiu um processo de avaliação em sete etapas e foram incluídos 20 
artigos. Esta é o primeiro a estabelecer ligações entre a medicina do género e a sustentabilidade do sistema de saúde. 
No entanto, a literatura sobre o assunto está a aumentar. A Dra Donofrio argumentou que os cuidados de saúde 
sustentáveis combinam três fatores-chave: prestação de cuidados apropriados e adequados aos utentes, cobertura dos 
custos e impacto ambiental do trabalho dos profissionais de saúde. Finalmente, a Dra Donofrio salientou que a 
medicina de género coloca o utente no centro dos cuidados e considera a diferença entre os géneros não só patológica, 
mas também culturalmente. Por conseguinte, a questão do género deve ser central nos serviços clínicos. Esta nova 
perspetiva requer uma mudança no paradigma cultural, bem como na organização dos serviços clínicos nos diferentes 
sistemas de saúde. 

A Sra. Bronagh McGuckin concentrou-se na prestação de cuidados dentários no Reino Unido e, especificamente, na 
forma como as preferências do público podem ser incorporadas nas decisões de atribuição de recursos aqueles 
cuidados no National Health Service (NHS). A Sra. McGuckin explicou que os cuidados dentários do NHS são financiados 
publicamente e subsidiados pelos contribuintes. Do orçamento total do NHS, 3,5% são dedicados à medicina dentária. 
Nos sistemas de saúde com financiamento público, há um foco crescente no envolvimento na tomada de decisões 
daqueles que subsidiam o sistema. Contudo, isto pode ser um desafio, especialmente quando a opinião pública entra 
em conflito com a opinião dos decisores. Nesse caso, pode-se perguntar: o que devem fazer os decisores? O estudo 
RAINDROP da Sra. McGuckin propôs uma forma de incluir as preferências da sociedade nas decisões de distribuição de 
recursos. Foi constituído um painel incluindo comissários, dentistas e representantes dos utentes, responsável por 
tarefas como a definição dos atuais critérios de despesa, potenciais investimentos e áreas de desinvestimento e a 
seleção e definição de critérios de avaliação. Além disso, foi realizado um inquérito com o objetivo de captar as 
preferências da sociedade sobre a disponibilidade a pagar por diferentes intervenções dentárias. Mais tarde, foram 
realizadas entrevistas com as pessoas que formaram o painel e foram criados grupos focais. A Sra. McGuckin descreveu 
os resultados do estudo, segundo os quais o público deveria ser envolvido na tomada de decisões, mas não ter a 
palavra final. Além disso, a inclusão da opinião pública foi vista como positiva, mas precisa de ser feita com cautela. 
Uma observação final da investigação foi que há necessidade de assegurar que o público seja informado antes de tomar 
quaisquer decisões.  

A Sra. Cristina Mendes-Santos levantou a questão do cancro da mama como um dos cancros mais diagnosticados em 
todo o mundo desde 2020. Além disso, salientou que, devido a melhorias na gestão do cancro, deteção precoce e 
tratamentos inovadores, as taxas de sobrevivência aumentaram. No entanto, a qualidade de vida relacionada com a 
saúde dos sobreviventes do cancro da mama caracteriza-se por dificuldades associadas aos efeitos ligeiros do 
tratamento e a vários problemas psicossociais, como a ansiedade e a depressão. Este parece ser o caso em muitos 
contextos, devido a uma lacuna de tratamento psicossocial para doentes com cancro da mama. Os modelos virtuais de 
cuidados podem ser promissores para lidar com estas questões e a saúde mental digital é uma abordagem promissora 
para os sobreviventes do cancro da mama. De acordo com a Sra. Mendes-Santos, pouco se sabe sobre os preditores e 
as atitudes em relação à adoção da saúde mental digital, particularmente em Portugal. Por conseguinte, o seu estudo 
transversal foi conduzido recrutando utentes de cinco hospitais diferentes no Porto, nos quais foram avaliados vários 
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aspetos clínicos e sociodemográficos. O estudo contou com 336 participantes, com uma idade média de 53 anos. Além 
disso, a maioria dos participantes tinha acesso à Internet e não tinha apoio para navegar online. Em média, as atitudes 
em relação à saúde mental digital foram neutras. Além disso, as atitudes positivas foram estatisticamente significativas 
em utentes que estavam associados a sintomas depressivos crescentes e a uma pior funcionalidade emocional, 
cognitiva e física. Contudo, todas estas associações entre a atitude e a sociodemografia eram fracas e não significativas. 
Além disso, não foram encontradas associações significativas entre a atitude dos utentes e as suas características sócio-
demográficas. Finalmente, a Sra. Mendes-Santos explicou que os utentes parecem aceitar a saúde mental digital, mas o 
seu conhecimento sobre estas intervenções deveria ser aumentado. Isto poderia afetar positivamente a sua 
aceitabilidade.  

A Sra. Isabel Farina levantou a questão da saúde mental dos jovens, que tem vindo a desafiar os sistemas de saúde nos 
últimos 20 anos e que se tornou uma questão emergente durante a pandemia de COVID-19. A Sra. Farina mencionou 
que 30% das pessoas entre os 16 e 24 anos de idade sofrem particularmente de solidão e isolamento social. Além disso, 
este grupo etário sofre mais com as desigualdades na saúde, uma vez que têm acesso a menos recursos. O acesso dos 
jovens aos serviços de saúde mental é muito baixo. Uma abordagem promissora a este desafio é a prescrição social, 
uma intervenção não-clínica que liga diferentes sectores, ao mesmo tempo que reconhece o indivíduo e promove a 
saúde e o bem-estar. Farina apresentou os resultados do seu estudo com o objetivo de comparar a prescrição social 
com outras intervenções baseadas na comunidade. Foi realizada uma pesquisa sistemática com palavras-chave para 
visar doenças específicas. Os resultados do estudo mostraram que uma das maiores diferenças entre a prescrição social 
e outros modelos era o foco e o objetivo de cada modelo. Isto sucede porque outras intervenções têm um foco 
específico e fazem parte dos serviços estatutários no sector da saúde psiquiátrica. Em vez disso, a prescrição social não 
está apenas interessada em posicionar-se no campo psiquiátrico, mas tem como objetivo abordar os determinantes 
sociais da saúde. Os resultados do estudo também mostraram que a prescrição social pode ser vista de três maneiras 
diferentes: como um novo modelo alternativo que muda o foco sobre os determinantes sociais, mas também como um 
modelo alargado, o que significa que pode fazer parte do sistema precoce e preventivo, integrando as causas que as 
populações mais jovens vivenciam ou como um modelo integrador com os serviços existentes. Finalmente, Farina 
salientou que há necessidade de mais investigação sobre a prescrição social de serviços de saúde mental para jovens, 
tais como uma maior exploração de métodos e ferramentas para a participação dos jovens. 

Durante as perguntas e comentários, a Dra. Donofrio explicou que uma abordagem de gestão da medicina de género 
está relacionada com a sustentabilidade dos cuidados de saúde no que se refere à gestão eficaz das despesas de saúde. 
Esta salientou que só através desta abordagem de género é possível assegurar a centralidade dos utentes e, 
consequentemente, que as despesas de saúde se baseiem em critérios de equidade, transparência e eficácia. A Sra. 
McGuckin elaborou sobre a prevenção dos cuidados dentários, mencionado que os cuidados dentários são a doença 
mais evitável e uma mudança do tratamento para a prevenção pouparia milhões de libras ao NHS. No entanto, os 
dentistas não têm incentivos para passar tempo com os utentes, por exemplo, para explicar como lavar corretamente 
os dentes e, atualmente, não se investe na prevenção. Finalmente, a Sra. Farina explicou que a prescrição social pode 
ser implementada em países não-anglófonos com atrasos na implementação de um modelo social de doença e deu o 
exemplo de Portugal. Além disso, uma vez que a prescrição social é um sistema bottom-up, cada país pode encontrar 
formas de ligar diferentes sectores que atualmente não comunicam.  

Esta sessão centrou-se nos cuidados centrados na pessoa como parte essencial da transformação do sistema de saúde 
numa entidade mais sustentável. Os cuidados centrados na pessoa podem ser alcançados de muitas maneiras e em 
diferentes contextos. Os sistemas de saúde em todo o mundo devem considerar iniciativas no sentido de cuidados mais 
centrados na pessoa, a fim de alcançar uma melhor qualidade dos cuidados e melhores resultados de saúde. Além 
disso, uma abordagem centrada na pessoa pode ser rentável e ajudar os sistemas a serem mais sustentáveis. 

Principais Mensagens  

 Para serem sustentáveis, os sistemas de saúde devem adotar um entendimento amplo da sustentabilidade, 
que englobe os aspetos económicos, ambientais e sociais. 

 A sustentabilidade dos cuidados de saúde requer a combinação de três fatores: prestação de cuidados 
apropriados e adequados aos utentes, capacidade das instituições para cobrir todos os custos e todos os 
profissionais para considerarem o impacto ambiental do seu trabalho. 

 A medicina de género coloca o doente no centro dos cuidados e considera as diferenças entre os géneros não 
só patológica, mas também culturalmente. 

 A prescrição social não está interessada apenas no posicionamento no campo psiquiátrico e tem como 
objetivo abordar os determinantes sociais da saúde. 

 



 

63 

 

Gestão da Saúde e COVID-19 

Oradores:    Dr. Giovanni Gaetti, (Sovraintendenza Sanitaria, Gruppo San Donato, Italy); Dra. Anne Girault, EHESP, 
France; Prof. Damian Greaves, (Professor at the Department of Humanities and Social Sciences at St. 
George’s University); Sr. Lukas Kerschbaumer, (Management Center Innsbruck, The Entrepreneurial 
School, Austria); Dra. Jessica Lubin, (Researcher, Good Governance Institute); Dra. Abigail Menke, 
(Saint Louis University – Heartland Center for Population Health and Community Systems 
Development); Sra. Joana Seringa, (Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E.P.E., Portugal; 
Escola Nacional de Saúde Pública, Portugal); Dra. Sofie Van Steendam, (Master student Healthcare 
Management and Policy, KU Leuven). 

Moderação:   Prof. Julian Perelman, (Escola Nacional de Saúde Pública, Portugal). 

Resumo 

Esta sessão discutiu alguns dos desafios encontrados na gestão da saúde durante a pandemia COVID-19. Em particular, 
a sessão destacou que, durante choques globais, como pandemias, os sistemas de saúde partilham desafios 
semelhantes, mesmo que o contexto específico possa ser diferente. 

A Sra. Joana Seringa partilhou a análise que conduziu para avaliar o impacto dos custos dos internamentos de doentes 
COVID-19 no sistema de saúde português. Os sistemas e instituições de saúde tiveram que se adaptar para responder 
às necessidades específicas dos utentes com COVID-19, garantindo o diagnóstico e o tratamento de utentes não-COVID. 
A análise avaliou os custos dos procedimentos terapêuticos e diagnósticos, bem como o consumo de medicamentos 
para cada episódio. Além disso, estimou-se os custos de consumíveis clínicos, despesas pessoais e custos indiretos ao 
dividir o custo total pelo número de episódios, de acordo com a duração do internamento. A análise revelou uma 
demora média de 13 dias e um custo de internamento na ordem dos 8.000 euros com elevada variabilidade entre os 
casos. 21 utentes tiveram um custo de internamento superior a 20.000 euros, o que representou 44% dos custos totais. 
Os internamentos por COVID-19 representaram um encargo financeiro considerável para o sistema financeiro 
português. Além disso, a análise estimou que, considerando 55.000 a 67.000 utentes internados em 2020, o sistema de 
saúde poderia ter tratado 187.231 utentes não-COVID com as mesmas despesas. Isso confirma a necessidade de 
reforço financeiro. 

Ao lidar com a pandemia COVID-19, como com qualquer outra doença infecciosa agressiva, é importante considerar o 
intervalo de tempo antes do internamento do utente e focar em medidas preventivas. Durante o Inverno, um dos 
principais fatores que afetam a propagação do vírus é o turismo. A investigação do Sr. Lukas Kerschbaumer focou a 
gestão da pandemia por líderes comunitários durante a temporada de turismo de Inverno na Áustria. Ele avaliou como 
é que os líderes comunitários alinharam os interesses pessoais e das empresas ao interesse coletivo de mitigar a 
disseminação do SARS-CoV-2. Usou revisão de literatura e grupos focais para desenvolver um inquérito administrado a 
participantes selecionados de várias áreas do setor de turismo de Inverno. Os resultados confirmaram que a elevada 
concorrência neste setor impediu os stakeholders de atuarem a favor de possíveis soluções para mitigar a propagação 
do vírus, por temerem comprometer a sua capacidade de oferecer um serviço competitivo e obter lucros. Os 
entrevistados queriam ter uma estrutura clara de regulamentos e, durante a pandemia, sem uma legislação forte, 
consideraram o interesse económico em vez do interesse coletivo. Em última análise, estes stakeholders não foram pró-
ativos e não reconheceram totalmente o seu papel crucial na liderança de uma saída para a pandemia e esperaram por 
regulamentações claras que nunca vieram. Uma vez que os stakeholders tendem a agir de acordo com os seus próprios 
interesses económicos devido à concorrência e à pressão económica, é favorável a promulgação de regras e leis que 
devem ser cumpridas. 

Diante de uma pandemia, a gestão da saúde precisa enfrentar muitos desafios e encontrar a melhor maneira de 
resolver problemas sem precedentes. A Dra. Anne Girault ilustrou os fatores que determinaram o sucesso das 
transferências inter-regionais de utentes durante a pandemia COVID-19 em França. O elevado número de 
internamentos e a sobrecarga das UCI exigiram uma resposta rápida. O sistema de saúde francês conseguiu fazer mais 
de 660 evacuações em 2020. A investigação teve como objetivo identificar os fatores que contribuem para o sucesso 
desta ação massiva em resposta à pandemia. Os resultados mostraram que três fatores permitiram que o sistema 
funcionasse: 

 o contexto específico das transferências: uma vez que não existiam barreiras ou constrangimentos 
económicos, os procedimentos foram simplificados e os profissionais de saúde foram colaborativos e 
orientados por objetivos comuns. 

 a experiência, tanto a nível individual como organizacional, uma vez que foram mobilizados especialistas e as 
pessoas foram bem treinadas antes de supervisionar os processos. 

 a colaboração dentro das organizações e entre os stakeholders. 
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Esses princípios devem nortear qualquer resposta futura a crises, a fim de se obter uma resposta rápida, bem 
organizada e pronta para superar quaisquer obstáculos ao atendimento ao utente. 

A pandemia COVID-19 também teve um impacto forte na integração de cuidados de saúde e sociais em todo o mundo. 
Existe uma grande variedade de exemplos de como a existência de parcerias nestas áreas durante a pandemia pode ter 
prós e contras. Uma análise multinacional conduzida pelas Dra. Jessica Lubin, Dra. Abigail Menke e Dra. Sofie Van 
Steendam investigou o panorama da integração de cuidados de saúde e sociais em três regiões diferentes (Estados 
Unidos, Reino Unido e Bélgica) e o impacto da pandemia COVID-19 em parcerias de trabalho entre organizações de 
saúde e organizações sociais. Os participantes eram líderes de organizações de saúde e organizações sociais. Através de 
uma análise qualitativa, demonstraram que a pandemia impactou as parcerias, mas identificaram três grupos principais 
de resultados, dependendo do nível de transversalidade dos temas: temas comuns, divergentes e independentes. 

Embora quase todos os stakeholders tenham a certeza de que a maioria das mudanças nas organizações e colaborações 
podem ser consideradas permanentes e que as parcerias de trabalho mais rentáveis são as baseadas em projetos, 
também tiveram experiências diferentes que trouxeram temas divergentes e independentes. No Reino Unido, o ritmo 
de trabalho parece ter aumentado mais do que nos outros dois países e, ao contrário das outras duas áreas, a 
competição entre as organizações aumentou em vez de diminuir durante a pandemia. Na Bélgica, as dúvidas sobre a 
longevidade das parcerias orientadas para a COVID-19 foram mais fortes, uma vez que houve um aumento significativo 
em parcerias de trabalho baseada em projetos, que tendem a ser de curta duração e perspectiva. Além disso, a falta de 
liderança foi uma resistência a uma parceria de trabalho eficaz, enquanto nas outras áreas não foi o caso. Nos EUA, as 
parcerias costumam ser informais e dependem de conexões individuais; portanto, a perda de conhecimento 
institucional prejudica fortemente as parcerias. Além disso, a parceria de trabalho nos EUA, diferentemente do Reino 
Unido e da Bélgica, foi impulsionada pela pressão da política local, de modo que a vontade política, as oportunidades 
políticas e as regulamentações políticas procuravam parcerias entre as organizações. Em geral, o principal motor para o 
desenvolvimento da integração é uma ideia de urgência e a pandemia COVID-19 criou um ímpeto. Outro impulsionador 
importante é a existência de parcerias anteriores que abriram caminho e ajudaram a criar novas parcerias. 

Um dos principais desafios que a gestão da saúde teve que enfrentar no último ano foi a organização de uma campanha 
massiva de vacinação COVID-19. O Dr. Giovanni Gaetti esteve envolvido no planeamento de um centro de vacinação em 
Novegro (Milão, Itália) e partilhou os pilares que impulsionaram o seu trabalho: segurança, eficiência, conforto e 
hospitalidade. O centro de vacinação foi desenvolvido da seguinte forma: 

 Para garantir um ambiente seguro, um médico sénior estava sempre presente para oferecer suporte e 
segunda opinião aos colegas júniores, além de anestesiologista e enfermeiro de UCI. Além disso, foram criadas 
salas de reanimação específicas para o tratamento de emergências. 

 Para manter a eficiência, foram desenvolvidos protocolos e procedimentos claros, dando uma linha de 
comando clara e identificando ameaças potenciais à fluidez do processo. Ao fazer uma análise de 
constrangimentos, foi adotado um projeto de vários módulos, de forma a que, se ocorresse um problema num 
módulo, os outros poderiam ser usados. 

 Para oferecer um ambiente confortável, foram garantidas áreas de espera e assentos suficientes, e voluntários 
de várias associações ofereceram hospitalidade e ajuda. 

O modelo funcionou perfeitamente e realizou mais de 300.000 inoculações sem grandes preocupações, obtendo um 
alto índice de satisfação dos vacinados, com cerca de 190.000 respostas (98% positivas). 

O Prof. Damian Greaves explicou a forma como a pandemia COVID-19 é uma boa ocasião para repensar a gestão e 
liderança em saúde, uma vez que expôs a maioria das vulnerabilidades e distorções mascaradas pelo próprio sistema. 
Na verdade, os sistemas de saúde são dinâmicos, complexos e imprevisíveis, porque são ambientes incertos afetados 
por elementos internos e externos. Existem alguns desafios que o sistema deve enfrentar, bem como problemas que 
prejudicam a oportunidade de alcançar uma melhor liderança e gestão da saúde. O sistema precisa responder a 
capacidades inadequadas e restrições financeiras, repensar a distribuição dos recursos humanos após a pandemia 
COVID-19 e redefinir os modelos de prestação de serviços. Para satisfazer estas necessidades, estes problemas devem 
ser resolvidos: 

 Falta de liderança e coordenação eficazes. 

 A estratégia de tomada de decisão, que é basicamente intuitiva e se baseia na experiência, suposições e 
associações de ideias, ao invés do raciocínio baseado em evidências. 

 Escassez de recursos. 

 Legislação, regulamentos e políticas que estão na sua maioria desatualizados. 

 Falta de integração entre as agências. 

 Inequidades estruturais e distribuição desigual de poder e recursos. 
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O que a pandemia COVID-19 trouxe à tona é que os sistemas de saúde precisam de diretrizes relativamente amplas e 
de autonomia substancial para responder às mudanças. Os sistemas contam com líderes e liderados que devem mudar 
de maneira oportuna e coordenada, pois estão em sistemas complexos construídos para adaptação, flexibilidade e 
aprendizagem. Esses parâmetros devem ser considerados para dar uma resposta rápida e completa aos problemas. 
Portanto, a liderança e a gestão em saúde devem considerar a variabilidade, a necessidade de equilíbrio entre 
padronização e inovação e a necessidade de caminhar em direção a uma estrutura mais ágil e resiliente. 

Recomendações 

 Durante uma pandemia, a introdução de regras e leis pode levar as partes interessadas a agir no interesse 
coletivo da população em vez de em seu próprio interesse financeiro. 

 Para serem mais resistentes, os sistemas de saúde devem ser construídos em torno dos princípios de 
adaptação, flexibilidade e aprendizagem contínua. 

Principais Mensagens 

 Cada experiência conta e cada sistema de saúde precisa enfrentar o facto de que muitas vezes muitos desafios 
são partilhados independentemente do contexto específico. 

 Há necessidade de reforço e apoio financeiro, visto que a COVID-19 tem um impacto financeiro significativo 
nos sistemas de saúde. 

 Os sistemas de saúde são dinâmicos, complexos e imprevisíveis porque são ambientes incertos afetados por 
elementos internos e externos. 

 A pandemia COVID-19 sublinhou vulnerabilidades pré-existentes dos sistemas de saúde, como a falta de 
liderança, recursos, integração e raciocínio baseado em evidências, entre outros. 

 O sistema precisa de responder a capacidades inadequadas e restrições financeiras, repensar a implantação 
dos recursos humanos da saúde após a pandemia de COVID-19 e redefinir os modelos de prestação de 
serviços. 

 A colaboração bem-sucedida e a transferência transfronteiriça de utentes com COVID-19 podem acontecer 
quando não há barreiras ou restrições económicas, quando os procedimentos são simplificados e quando os 
profissionais de saúde são motivados por objetivos comuns. 

 A pandemia COVID-19 criou um ímpeto para o surgimento de várias parcerias entre saúde e assistência social. 

 Proporcionar uma experiência segura, eficiente e confortável nos centros de vacinação COVID-19 leva a um 
alto índice de satisfação entre os visitantes. 
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Sessão de Doutoramento 

Oradores:    Sra. Rachel Gifford, (University of Groningen, The Netherlands); Sr. Olli Halminen, (HEMA Institute, 
Department of Industrial Engineering and Management, Aalto University, Finland); Dra. Carol Hilliard, 
(Children’s Health Ireland at Crumlin, Ireland; Sra. Simone Laratro, (Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Italy); Dra. Lisa Rogers, (University College Dublin Centre for Interdisciplinary Research, 
Education, and Innovation in Health Systems (UCD IRIS), University College Dublin School of Nursing, 
Midwifery and Health Systems, Ireland); Sr. Wouter van der Schors, (Erasmus University Rotterdam, 
The Netherlands). 

Moderação:   Dra. Pamela Mazzoccato, (Associate Professor of Medical Management at Karolinska Institute, Sweden 
& Director of Research & Development, Education and Innovation at Södertälje Hospital, Sweden). 

Resumo 

Nesta sessão foram selecionados seis candidatos para competir pelo Karolinska Medical Management Centre (MMC) & 
Research Award, um prémio anual para a melhor contribuição associada a uma tese de doutoramento relacionada com 
a gestão em saúde. 

O artigo com o título “It’s always about the child’: exploring the moral actions of Irish pediatric nurses and doctors in 
response to moral conflicts in their practice - a Critical Incident Technique study” foi apresentado pela Dra. Carol Hilliard. 
A Dra Hilliard explicou que os cuidados pediátricos modernos são caracterizados por um ambiente complexo com vários 
atores, avanços médicos e tecnológicos, recursos limitados e expectativas concorrentes. Isto pode criar conflitos morais 
para os profissionais de saúde, descritos como “choque de valores que dá origem a deveres discordantes”. A Dra Hilliard 
teve como objetivo explorar as ações morais tomadas por enfermeiros pediátricos e por médicos, em resposta aos 
conflitos morais da sua prática, fazendo uso de uma abordagem qualitativa com a integração da técnica do incidente 
crítico (TIC).  

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas a 13 enfermeiros e 6 médicos que trabalhavam num hospital pediátrico 
terciário irlandês. No total, foram identificados 67 eventos críticos isolados, a partir dos quais emergiram três temas 
que captaram as ações morais dos participantes. A primeira ação estava relacionada com o questionar e desafiar 
decisões, opiniões ou suposições. A segunda passava por explorar abordagens alternativas, outras opções e consultar 
colegas. A terceira ação consistia em defender a criança e a família, promovendo a tomada de decisão centrada no 
utente. Essas ações refletem métodos que facilitam a negociação e o consenso entre a equipa de cuidados de saúde e 
os pais, prevenindo conflitos e alcançando resultados mutuamente aceitáveis. Os conflitos morais não podem ser 
evitados, especialmente no ambiente cada vez mais complexo dos cuidados de saúde. As instituições de cuidados de 
saúde devem estabelecer estruturas e recursos que nutram a “ação moral” dos profissionais de saúde, permitindo-lhes 
o envolvimento de forma construtiva com as questões morais e o desenvolvimento da resiliência moral. Devem ser 
criadas oportunidades de aprendizagem partilhada e um modelo ativo do papel de liderança ética deve ser encorajado. 
Isso ajudará o pessoal recém-contratado a aprender a lidar com questões morais do pessoal sénior. Finalmente, existe a 
necessidade de aconselhamento ético objetivo, para garantir que as decisões são esclarecidas por uma perspetiva ética. 

A coprodução é reconhecida como um fator crítico para reconfigurar o sistema de saúde. A coprodução facilita a 
melhoria da qualidade dos cuidados, ao mesmo tempo que corta custos, tal como explicado por Simone Laratro. A 
coprodução continua a ser um paradigma emergente com baixa maturidade científica, mas com alto potencial e uma 
solução para os problemas enfrentados pelos sistemas de saúde. Esta permite a inclusão da participação do utente na 
reconfiguração dos sistemas de saúde. Assim, o objetivo do estudo “Impact of co-production on satisfaction in the 
health care sector: an analysis from the patients perspective” consistiu em analisar o efeito do envolvimento do utente, 
em diferentes dimensões, no tratamento da epilepsia em regime de ambulatório. Isto explicou, simultaneamente, quais 
as dimensões do modelo de prestação de cuidados de saúde que mais influenciam a satisfação do utente. As 
experiências do utente representam a soma de todas as interações, em todo o ciclo de cuidados, que afetam as suas 
perceções acerca da prestação de cuidados. A satisfação do utente é uma resposta emocional que representa o grau de 
alinhamento entre expectativas e resultados. Os quatro principais determinantes da satisfação do utente são: 1. Nível 
de envolvimento nos cuidados; 2. Qualidade do cuidado recebido; 3. Integração entre os cuidados primários e sociais; 
4. Tratamento. Foi utilizada uma análise quantitativa baseada no modelo de equação estrutural de mínimo quadrado 
parcial para avaliar o modelo conceptual e testar oito hipóteses construídas em torno da satisfação do utente e dos 
seus quatro determinantes. Os dados foram recolhidos através de um questionário eletrónico. Os resultados indicam 
que o envolvimento do utente não afeta diretamente a satisfação. No entanto, influencia positiva e fortemente a 
terapia medicamentosa e a qualidade dos cuidados, que por sua vez afeta positivamente a satisfação. Isto revela que o 
envolvimento do utente é uma variável chave para a melhoria dos níveis de satisfação e, logo, do valor para os utentes. 
A coprodução pode ser considerada um facilitador na melhoria da satisfação dos utentes. Os resultados deste estudo 
podem ser adequados para os gestores hospitalares redefinirem as prioridades e orientarem os profissionais na 
melhoria contínua dos cuidados centrados no utente e direcioná-los para a coprodução personalizada. 
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Rachel Gifford afirmou que a reconfiguração do sistema de saúde é frequentemente retratada como uma intervenção 
para sustentar os custos enquanto melhora a qualidade dos cuidados. De particular interesse são os novos modelos de 
financiamento e de reconfiguração do processo de prestação de cuidados. Uma questão empírica em aberto, que 
permanece difícil de responder, é como organizar e incentivar melhor os profissionais de saúde para atingir as metas do 
sistema de saúde. Mesmo na teorização de potenciais soluções, a contestação permanece. Continua a ser difícil medir 
os efeitos da [re]organização, dada a complexidade do desenho do sistema de saúde. Este estudo, “Through the 
physician’s lens. A micro-level perspective on the structural adaptation of professional work” visou compreender melhor 
os mecanismos por detrás das respostas dos médicos aos esforços de reorganização e reforma. Muitas reformas 
pretendem mudar ou influenciar o comportamento dos médicos, pois estes desempenham um papel fundamental e 
influente no sistema de saúde e têm uma elevada relevância. Estudos anteriores indicaram que, apesar dos esforços de 
reforma, os profissionais muitas vezes continuam a trabalhar de formas convencionais e pré-estabelecidas. 

Neste estudo, foram analisados três casos empíricos de adaptações estruturais na organização do trabalho dos médicos 
resultantes das pressões para que estes abandonassem o pagamento a partir de taxas por serviço (passando para um 
emprego assalariado) e adotassem uma prestação de cuidados mais integrada. Foi usado um método de abordagem 
misto, compreendendo entrevistas qualitativas aprofundadas com as principais partes interessadas dos cuidados de 
saúde e realizada uma análise documental. Foram identificados efeitos potencialmente negativos e não intencionais 
dessas adaptações estruturais resultantes da falta de atenção à dinâmica de jogo a nível micro como processos de “dar 
sentido” (por exemplo, expressão dos valores profissionais, relações intergrupais, e manutenção de limites intra-
profissionais). Ao considerar a organização do trabalho, este estudo destacou a necessidade de dar mais atenção às 
relações e dinâmicas culturais. Embora as adaptações estruturais possam servir como um catalisador inicial para um 
maior progresso, por si só, a adaptação estrutural falha em atender à necessidade de uma mudança comportamental 
real.  

A Dra. Lisa Rogers apresentou o seu artigo: “Implementing change within healthcare teams: a qualitative study 
exploring the influence of context on implementation success”. A Dra. Rogers referiu que as organizações de saúde são 
caracterizadas como complexas e estão sujeitas a influências sociais e políticas. O contexto é a chave para implementar 
eficazmente mudanças numa organização e deve ser considerado. O contexto é reconhecido como um elemento 
importante, mas permanece mal compreendido. Há uma falta de consenso no modo como o contexto deve ser 
operacionalizado e contabilizado na investigação. Para colmatar esta lacuna na evidência, este estudo pretende 
desenvolver uma definição de contexto abrangente, desenvolver um método para o documentar e estudar e, por 
último, aplicar o método para avaliar como o contexto influenciou a implementação das mudanças nas equipas de 
saúde. 

Em primeiro lugar, uma revisão sistemática conduziu ao desenvolvimento da definição de contexto. Esta revisão 
destacou a variabilidade significativa em como o contexto é definido, avaliado e analisado. Também revelou que 
contexto é um conceito multidimensional e dinâmico. Em segundo lugar, os resultados desta revisão levaram ao 
desenvolvimento de uma abordagem prática para medir a estrutura. A estrutura de codificação do contexto fornece um 
método prático que gera descobertas acionáveis e detalhadas. O contexto fornece ainda, aos agentes de mudança, um 
método de quantificar as possíveis influências de vários fatores antes da implementação e monitoriza os efeitos ao 
longo do tempo. A estrutura de codificação permite a identificação da variação no contexto entre as configurações, 
permitindo que os agentes de mudança ajustem as suas estratégias para melhorar a adequação ao contexto de 
interesse. Em terceiro lugar, para entender a forma como o contexto influencia a implementação, foi adotado um 
desenho de estudo de caso múltiplo, aplicando uma triangulação de métodos de investigação qualitativa. Como estudo 
de caso, foram usadas duas equipas heterogéneas de cuidados de saúde que implementaram uma intervenção de 
liderança coletiva. Emergiram dois temas abrangentes. Primeiramente, em vez de o contexto ter uma influência 
unidirecional na implementação, verificou-se que o contexto e a implementação interagem, respondem e evoluem 
mutuamente de forma dinâmica. Na segunda descoberta apurou-se que a implementação é um processo 
inerentemente político, influenciado pelas estruturas de poder prevalecentes. Para concluir, a revisão sistemática 
concedeu aos investigadores a oportunidade de considerar adequadamente o contexto em pesquisas futuras. O 
método de mapeamento do contexto desenvolvido por meio desta investigação traduziu o dinamismo do contexto num 
método prático de avaliação da sua influência na implementação. Ao avançar na compreensão das estruturas de poder 
nas equipas de saúde, os agentes de mudança podem desenvolver estratégias de implementação adequadas para lidar 
com a micropolítica, criando contextos mais recetivos à mudança. 

De acordo com o Sr. Wouter van der Schors, muitos países desenvolvidos enfrentam desafios semelhantes no que diz 
respeito à prestação de cuidados de saúde, adotando soluções semelhantes para enfrentar esses desafios (redução dos 
recursos humanos, mudanças demográficas e restrições orçamentárias). Uma das soluções é a colaboração inter-
organizacional (CIO). As relações inter-organizacionais (RIO) entre os prestadores de cuidados de saúde tornaram-se 
numa parte indispensável da prestação de cuidados de saúde contemporânea em sistemas baseados no mercado. Os 
dois principais tipos de relacionamento distinguem-se em fusões e colaborações. A colaboração inter-organizacional 
está a ser cada vez mais estimulada na política de saúde, enquanto as fusões estão a ser desencorajadas. Utilizando 
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várias fontes de dados o estudo “Getting  married  or  living-apart-together?  Healthcare executives’ perspectives on the 
pros and cons of mergers and collaborations” teve como objetivo avaliar como a colaboração inter-organizacional entre 
prestadores de cuidados de saúde está relacionada com a criação de uma concorrência regulada. Os motivos, as 
possíveis compensações e os efeitos das colaborações foram investigados. Quando se avalia o porquê de os gestores 
dos cuidados de saúde optarem por uma fusão, a compreensão sobre as barreiras e as várias considerações torna-se 
vital para a formulação de políticas futuras. Melhorar ou ampliar a oferta de cuidados de saúde é visto como o principal 
motivo, tanto para fusões, quanto para colaborações.  

Os motivos específicos da colaboração incluem a melhoria da qualidade, observância dos padrões de qualidade e 
volume e a implementação de práticas baseadas na evidência. Os motivos específicos da fusão incluem assumir 
instituições de saúde em dificuldades financeiras, fortalecer a posição de negociação, explorar e abrir novos mercados 
geográficos ou grupos de utentes.  

Usando os dados dos registos de utentes e aplicando uma regressão logística multi-nível, foi investigado o efeito da 
colaboração sobre o resultado, numa população submetida a cirurgia de cancro de mama. Ao examinar a qualidade dos 
cuidados (ou seja, as margens cirúrgicas e as taxas de recidivas), não foi encontrado qualquer efeito para o volume do 
hospital e para a concorrência. Hospitais com elevado volume estão associados a melhor sobrevida. Do ponto de vista 
da gestão dos cuidados de saúde, as questões de governação vividas pelos executivos merecem atenção, especialmente 
em relação à gestão de vários acordos verticais e mistos. O intercâmbio interprofissional das melhores práticas, o 
desenvolvimento da liderança ou foco na governação de rede pode, assim, ser benéfico no treino dos gestores. São 
necessários estudos futuros para estabelecer ainda mais o potencial da substituição de fusões por colaborações.  

Globalmente, os sistemas de saúde enfrentam o envelhecimento da população, trazendo consigo desafios de 
contenção de custos, ao mesmo tempo que procuram preservar a qualidade de vida e garantir o envelhecimento 
saudável dessa população, afirmou o Sr. Olli Halminen. No entanto, avaliar a relação custo-eficácia do cuidado de longo 
prazo para os idosos não é evidente. O cuidado de longo prazo é complexo por natureza e as interações com os vários 
prestadores de cuidados podem perturbar as medidas de custo-efetividade de um prestador. “A systems theory 
approach on analysing the cost-effectiveness of public care provision systems” aborda o desafio analítico de uma 
perspetiva da teoria de sistemas. O objetivo era avaliar se uma abordagem da teoria de sistemas pode ser usada para 
criar uma estrutura analítica para sistemas de cuidados de saúde pública. Um registo de dados abrangente foi usado, 
fornecendo uma amostra da população total de mais de 316.000 cidadãos finlandeses com mais de 75 anos. Foi 
apresentado um modelo de raciocínio indutivo para os cuidados de longo prazo, assim como três implicações para a 
gestão. O modelo para os cuidados de longa duração compreende cinco blocos principais: (1) avaliação da condição do 
indivíduo ao iniciar os cuidados de longo prazo. (2) estado do indivíduo durante os cuidados de longo prazo, 
principalmente no que diz respeito às condições de vida. (3) uso de serviços de curto prazo; isto é especulativo, não 
planeado etc. que afetam o uso de recursos. (4-5) os dois últimos elementos estão relacionados com a condição de 
saída (ou seja, curado ou falecido). As três implicações práticas de gestão identificadas foram as seguintes: 

1. Se é tido em consideração apenas o custo hospitalar, outras partes do sistema de cuidados podem passar 
despercebidas, distorcendo a previsão de longo prazo do uso de recursos. Isto é referido como uma visão 
míope. 

2. Os policy makers devem reconhecer o valor preventivo dos cuidados de longo prazo. Embora a eficiência dos 
cuidados de longo prazo não produza, muitas vezes, uma mudança instantânea no estado de saúde, evita a 
necessidade de usar serviços de curto prazo, ao mesmo tempo que equilibra os cuidados. Além disso, evita a 
transição para modelos de nível de cuidados mais difíceis para os utentes, como internamentos em lares. 

3. Os decisores devem evitar o "extravasamento" do sistema e a alocação ineficaz. A necessidade da população 
por serviços de cuidados de saúde é constante num determinado momento e independente dos serviços 
oferecidos. A estrutura do sistema de cuidados que falha no atendimento das necessidades da população terá 
como resultado a utilização sub-ótima dos serviços de longo e curto prazo, filas desnecessárias e problemas de 
capacidade. 

 
Em conclusão, ao considerar a generalização da estrutura proposta podem ser encontradas estruturas diádicas 
semelhantes de serviços de longo e curto prazo, em serviços de adoção e de saúde mental; a mesma abordagem 
estrutural poderia funcionar como uma ferramenta viável nessas áreas. 
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Recomendações 

 De forma a envolver de forma construtiva os profissionais recém-contratados nas questões morais e para 
desenvolver a resiliência moral, as organizações de saúde devem estabelecer estruturas e recursos que 
estimulem a ação moral dos profissionais de saúde. 

 Existe necessidade de aconselhamento ético objetivo de forma a garantir que o pessoal recém-contratado 
aprende a gerir as questões morais a partir de uma perspetiva ética esclarecida. 

 As questões de governação que foram vividas por gestores dos cuidados de saúde merecem atenção em 
relação à gestão de múltiplos acordos verticais e mistos. Assim, o treino destes com intercâmbio 
interprofissional das melhores práticas, o desenvolvimento da liderança ou a governação de rede, são 
benéficos. 

Principais Mensagens 

 A coprodução pode ser considerada como um facilitador na melhoria da satisfação do utente. O envolvimento 
do utente pode aumentar a satisfação do mesmo e, portanto, demonstra valor. 

 Ao avançar na compreensão das estruturas de poder nas equipas de saúde, os agentes de mudança podem 
desenvolver estratégias de implementação adequadas e adaptadas ao contexto, o que tornará as estratégias 
mais recetíveis. 
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Cuidados de Saúde Baseados em Valor 

Oradores:    Sra. Grazia Dicuonzo, (Senior Lecturer of Business Administration, University of Bari Aldo Moro, Italy); 
Dr. Mandar Dabhilkar, (Associate Professor of Operations Management, Stockholm Business School, 
Stockholm University); Sra. Dorine van Staalduinen, (PhD candidate Leiden University & Leiden 
University Medical Center, The Netherlands). 

Moderação:   Dr. Tiago Rua, (Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, London, England, UK). 

Resumo 

Nos últimos anos, os sistemas de saúde reorientaram-se para os cuidados de saúde baseados em valor (VBHC – value 
based health care), afastando-se de cuidados orientados para o volume. Os cuidados de saúde baseados em valor 
concentram-se principalmente na melhoria dos resultados de saúde dos utentes, criando assim mais valor para os 
mesmos. Além disso, os cuidados de saúde baseados em valor permitem controlar os custos dos cuidados, 
desencorajando o tratamento excessivo e o desperdício de recursos. Esta sessão discutiu o que se entende por "valor", 
como podem as iniciativas de cuidados baseados em valor ser implementadas e concluiu com uma discussão sobre 
como maximizar o valor.  

A Sra. Dorine van Staalduinen partilhou que o conceito de cuidados de saúde baseados em valor surgiu em 2006 e 
apresentou seis componentes que se reforçam mutuamente, as quais devem ser implementadas para estabelecer 
cuidados de saúde baseados em valor. Contudo, a revisão "The Implementation of Value-based Health Care: A scoping 
review" concluiu que existem orientações mínimas sobre como implementar os elementos de reforço, especialmente 
em relação às estratégias de implementação mais adequadas e eficazes. Os estudos anteriores indicam que podem 
existir diferenças na conceptualização e implementação de VBHC. Podem existir diferenças entre países, dentro dos 
países e entre hospitais. Esta investigação visava criar uma visão geral de como os cuidados de saúde baseados em valor 
são conceptualizados, implementados e que estratégias são utilizadas para a sua implementação.  

Foi incluída no estudo uma scoping review, pesquisando artigos que utilizavam o termo completo de VBHC ou cuidados 
baseados em valor com uma referência clara a Porter e Teisberg em múltiplas bases de dados online. Foi incluída 
investigação empírica e não-empírica, num total de 62 artigos. Os resultados mostraram que 14 artigos reportaram 
uma conceptualização completa de VBHC, outros apenas conceptualizaram o valor ou objetivos do conceito ou não 
conceptualizaram o conceito. Isto mostra que o VBHC muitas vezes não é conceptualizado ou, quando o é, apenas em 
referência a um dos seus componentes. A clareza do conceito é necessária para conduzir uma investigação adequada 
sobre VBHC. Em seguida, a revisão investigou o que é implementado como VBHC. Os componentes implementados 
com maior frequência foram a medição de resultados e custos para cada utente e cuidados organizados em unidades 
de prática integradas. Isto sugeriu que os hospitais não implementam cuidados de saúde baseados em valor como uma 
estratégia de gestão integrada. Por conseguinte, o VBHC corre o risco de se tornar uma "moda de gestão" da qual os 
gestores escolhem os componentes que melhor se adaptam às estratégias de gestão. Isto poderia levar à fragmentação 
do VBHC e minar a sua eficácia como estratégia integrativa.  

Por último, foi compilada uma visão geral das estratégias utilizadas para implementar componentes de VBHC. Menos de 
um terço dos artigos forneceu descrições de estratégias de implementação. A formação e a criação de equipas 
interprofissionais foram as mais descritas. Outros estudos descreveram a utilização de consultores externos. Dos 
estudos que descreveram estratégias de implementação, 11% avaliaram a estratégia utilizada. A atenção limitada às 
estratégias de implementação é preocupante, uma vez que o processo de mudança pode explicar o sucesso ou fracasso 
do VBHC. O conceito tem uma elevada variabilidade interpretativa e é traduzido de forma diferente em ambientes 
hospitalares locais. A maioria dos hospitais mantém o conceito original, implementando instrumentos de resultados, 
medições de custos e unidades de prática integradas, mas os cuidados de saúde baseados no valor podem não ser 
encarados como uma estratégia integradora. As estratégias de implementação raramente são descritas e avaliadas 
ainda menos. Isto sugere que há uma falta de atenção aos aspetos de gestão da implementação de cuidados de saúde 
baseados em valor. 

A Sra. Grazia Dicuonzo concentrou-se na relação entre o custeio clínico e VBHC. Os princípios de VBHC sugerem que os 
cuidados de saúde estão organizados em torno das condições dos utentes, do ciclo completo dos cuidados e utilizam 
medições dos resultados para melhorar os cuidados. Portanto, o conceito de VBHC é relevante para o custeio clínico, 
uma vez que se orienta para a relação entre os resultados clínicos e os custos, que facilita o ciclo completo dos cuidados 
de saúde. O valor nas medidas de saúde mede a melhoria dos resultados de saúde dos utentes contra o custo gasto 
para alcançar melhorias. De acordo com Porter, a competição nos cuidados de saúde deve ser transformada em 
competição baseada em valor, baseada em resultados que conduzam a melhorias sustentadas na qualidade e 
eficiência. O foco deve basear-se no valor para os utentes e não apenas na redução dos custos. A competição deve 
basear-se em resultados centrados nas condições médicas dos utentes ao longo de todo o ciclo de cuidados de saúde. 
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O valor tem a ver com a satisfação dos utentes, por exemplo, os inquéritos de satisfação perguntam aos utentes sobre 
o seu bem-estar, no entanto, o valor e a satisfação dos utentes são normalmente confundidos. 

Elizabeth Teisberg estabeleceu um quadro claro para a transformação baseada em valor. Este quadro estratégico é 
composto por elementos que incluem: 

1. Compreensão das unidades de saúde partilhadas; 
2. Conceber uma solução abrangente para melhorar os resultados em saúde; 
3. Integrar aprendizagens; 
4. Medir os resultados e custos de saúde; 
5. Expandir as parcerias. 

 

O custeio clínico foi definido pela Sra. Dicuonzo como um método de estimativa de custos baseado em atividades, que 
estuda o input de recursos com base em atividades clínicas ou serviços que utilizam esse recurso. A metodologia de 
cálculo de custeio inclui tanto os custos diretos como os indiretos. O resultado é um serviço unificado para a tomada de 
decisões clínicas e de gestão. O método de custeio baseado em atividades é utilizado para calcular um nível adicional de 
custos dos utentes. O custeio clínico pode ser considerado um método através do qual o VBHC pode ser implementado. 
A revisão mostra um sistema de benchmarking entre organizações de cuidados de saúde que conduz a uma melhoria 
contínua dos resultados e dos custos. Os resultados indicam ainda que, com os custos clínicos, é possível estimar os 
custos dos recursos utilizados pelas atividades que compõem o ciclo de cuidados de saúde, a fim de os comparar com 
os resultados dos utentes. Este método parece estar de acordo com o modelo teórico de Porter de VBHC e o modelo 
delineado pelo European Commission Expert Panel Report on Value Based Health. A estimativa da componente de custo 
deve ser feita através de um método que se enquadre bem no modelo teórico de cuidados de saúde baseado em valor 
e no seu objetivo. Para assegurar uma correlação entre os recursos-atividades e os utentes, os custos padrão e os 
custos reais devem ser definidos de acordo com uma lógica homogénea, utilizando o custo clínico. Os resultados do 
documento sugerem que o método de cálculo de custos clínicos é relevante para a abordagem dos cuidados de saúde 
baseados em valor. 

O ponto de partida para a investigação do Dr. Mandar Dabhilkar foi o quadro da agenda de valores desenvolvido por 
Porter e Lee. O quadro é uma estratégia de alto nível para os prestadores de cuidados de saúde que visam implementar 
o VBHC. O centro das atenções para este documento foi a estratégia de operações a nível de prestadores de serviços. 
Ou seja: como conceber uma estratégia de operações correspondente à agenda do valor? Esta investigação centrou-se 
na conceção de VBHC, não na sua adoção ou implementação, e abordou duas questões:  

1. Em que áreas-chave de decisão devem os gestores dos prestadores tomar decisões ao conceber uma 
estratégia de operações que, total ou parcialmente, corresponda à agenda de valor? 

2. Como são estas decisões moldadas e adaptadas ao quadro contextual? 
 
A metodologia consistiu num estudo de caso, o Hospital Karolinska, utilizando uma análise qualitativa e quantitativa e 
complementando com estudos de caso minor adicionais. A investigação começou em 2015, quando foram testadas 
versões piloto de VBHC e teve lugar a conceção do novo modelo operacional no Hospital Karolinska. No entanto, a 
génese das transformações de VHBC no Hospital Karolinska pode ser rastreada até 2011. Por conseguinte, parte dos 
dados recolhidos era retrospetiva e parte em tempo real. Foram utilizados estudos de caso minor adicionais, uma vez 
que se esperava encontrar práticas de design semelhantes, dada a hipótese de que o design VBHC é aplicável 
universalmente. Foram encontradas semelhanças de desenho, contudo existiam grandes variações e eram 
dependentes do contexto.  

Os resultados identificaram nove áreas de decisão na elaboração de uma estratégia de operações correspondente à 
Value Agenda. As áreas de decisão incluíram princípios e práticas de conceção. Para identificar decisões moldadas e 
definidas por variáveis contextuais, foi criado um quadro de alternativas de desenho de VBHC. Este quadro consiste em 
fatores estruturais descritivos necessários para identificar cada alternativa de conceção. Seis fatores estruturais 
relacionados com o tipo de fornecedor e quatro fatores estruturais relacionados com as decisões de gestão que 
caracterizam as organizações que implementam a VBHC. Com este quadro, foram identificadas duas abordagens 
principais para a execução do enfoque médico: unidades de prática integrada e comunidades de prática integrada. 

A comunidade e a confiança são formas cada vez mais significativas de organização e coordenação. A abordagem de 
Porter para a execução do foco em condições médicas centra-se no mercado (acesso ao preço de mercado) e na 
hierarquia (criação de contas elevadas), esforçando-se por atingir condições médicas valorizadas pelas entidades. Por 
razões contextuais, esta abordagem nem sempre é apropriada. Uma abordagem alternativa, que engloba a comunidade 
e a confiança, apoia comunidades centradas em torno de condições médicas hierarquizadas (por exemplo, artrite). O 
Dr. Dabhilkar perguntou: como podem os prestadores e gestores saber então qual é a abordagem mais apropriada?  
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Com base na estrutura VBHC, os investigadores desenvolveram um conjunto de variáveis que ajudam a determinar qual 
a abordagem mais apropriada para colocar o foco em condições médicas. O Dr. Dabhilkar mostrou à audiência uma 
tabela para ajudar a tomada de decisões operacionais. As áreas de decisão permanecem intactas, contudo as decisões 
dentro destas áreas necessitam de adaptação, dependendo da abordagem escolhida para colocar o foco na condição 
médica. Concluiu-se que a elaboração de uma estratégia operacional correspondente à agenda de valores é um 
processo cíclico iterativo de cinco etapas e contínuo. As iniciativas a nível da comunidade ou do health trust são formas 
cada vez mais significativas de coordenação organizacional.      

A discussão refletiu sobre o desafio de implementar VBHC onde os sistemas não estão alinhados, enquanto os silos de 
cuidados de saúde continuam a existir. Porter forneceu o modelo, mas há um desafio de como medir resultados onde 
existem múltiplas morbilidades e múltiplas equipas de cuidados de saúde. Além disso, sistemas que carecem de 
definições de valor e dificuldades em medir a sua aplicação a utentes que não têm condições padrão apresentam vários 
desafios à implementação da VBHC. De quem está a ser medido o valor: os utentes, os profissionais, o sistema ou os 
diferentes sectores dentro de um sistema de saúde?  

Porque é que os hospitais se debatem com a VBHC?  Os hospitais querem iniciar o processo demasiado cedo, não 
conseguindo obter o apoio dos profissionais, concentrando-se mais nos resultados do que no processo. O apoio de 
todas as partes interessadas é fundamental para a implementação de cuidados de saúde baseados em valor. Como 
pode ser definido e maximizado o valor do utente no contexto de comorbilidades crescentes? Na prática, o valor é 
definido a partir de diferentes perspetivas. Tomando o exemplo das crianças com doenças crónicas, o resultado clínico 
é a sua sobrevivência. Os resultados dos utentes concentram-se na sua qualidade de vida enquanto estão vivos, nas 
suas condições após 1, 2 anos, etc., e no envolvimento familiar. As medidas de resultados têm de ser específicas devido 
à existência de diferentes condições clínicas. O maior desafio para implementar a VBHC a nível internacional é definir o 
conceito e assegurar a coerência na implementação, pelo que a aplicação é coerente para provar que a VBHC é eficaz.  

Subsiste uma falta de clareza e de normalização nas definições e no quadro dos cuidados de saúde baseados no valor, a 
nível académico. Isto pode acontecer porque o tema na prática é bastante "político" e, por conseguinte, práticas 
diferentes procuram dar uma interpretação e perspetiva alinhadas com o seu objetivo. Isto tornou-se um status quo 
com vontade e motivação limitadas para o alterar. O valor dos cuidados de saúde baseados em valor é através da sua 
implementação na prática. Contudo, a maioria dos estudos são baseados na prática, em vez de estudos controlados que 
podem determinar a eficácia da implementação da VBHC. 

Recomendações 

 O conceito de cuidados de saúde baseados em valor requer clarificação. Isto reforçará a investigação de 
cuidados de saúde baseados em valor. 

 Para evitar a fragmentação da implementação de cuidados de saúde baseados em valor, os prestadores e a 
gestão dos cuidados de saúde não devem escolher quais os componentes do modelo a implementar. 

Principais Mensagens 

 Se os investigadores académicos no terreno mantiverem o status quo sem avançar com a VBHC, continuarão a 
ser guiados por estudos de caso, em vez de estratégias de implementação que determinam o sucesso ou o 
fracasso da VBHC.  

 A implementação do quadro e definições da Value Agenda de Porter e Lee difere amplamente entre as 
diferentes práticas, com pouca padronização entre as definições.  

 Os cuidados de saúde baseados em valor são suportados na prática e altamente dependentes do contexto e 
do ambiente onde são conduzidos.  

 Estudos e revisões mostram que há falta de atenção aos aspetos de gestão dos cuidados de saúde baseados 
em valor, uma vez que as estratégias de implementação raramente são descritas e avaliadas. 

 Os hospitais frequentemente não implementam os cuidados de saúde baseados em valor como uma estratégia 
de gestão integrada, mas escolhem apenas alguns componentes, o que leva a um sistema fragmentado. 

 Uma estratégia operacional para a implementação da Value Agenda é um ciclo iterativo e envolve os seguintes 
passos: definição de termos-chave; decisões sobre conceção, princípios e práticas; fatores contextuais, uma 
abordagem para executar o foco na condição médica devido ao contexto. 
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Continuidade dos Cuidados Hospitalares 

Oradores:  Prof. Maria de Guadalupe Comparada Almeida, (Instituto Politécnico de Beja, Portugal); Dr. Alexandre 
Lourenço, (Nova School of Business & Economics, Universidade NOVA de Lisboa, Portugal; Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra, Portugal; Escola Nacional de Saúde Pública,Portugal); Dr. 
Fabrizio Ruffini, (Azienda Ospedaliera di Perugia, Italy); Dra. Rute Miranda, (Clinical Pharmacist). 

Moderação:  Prof. Paulo Boto, (Escola Nacional de Saúde Pública, Portugal). 

Resumo 

A continuidade de cuidados é alcançada através da coordenação e integração dos cuidados entre setores, 

estabelecimentos de saúde, prestadores de cuidados e utentes. A existência de continuidade tem mostrado aumentar 

a adesão e os resultados do tratamento, resultando numa maior satisfação dos utentes e dos prestadores. A 

continuidade dos cuidados também pode melhorar a qualidade de vida dos utentes. A pandemia de COVID-19 

dificultou seriamente a continuidade dos cuidados devido à redução dos cuidados primários prestados, adiamento das 

consultas, escassez de medicamentos e interrupção da prestação de cuidados. 

A sessão analisou a continuidade do cuidado através de quatro resumos: o Dr. Alexandre Lourenço apresentou dados 

de um estudo português sobre o que pode determinar o atraso nas altas hospitalares; a Dra. Rute Miranda apresentou 

os resultados de um estudo sobre hospitalização domiciliária de doentes cirúrgicos. O Dr. Fabrizio  Ruffini falou sobre a 

importância da criação de uma rede hospitalar para gestão e cuidado dos utentes em cuidados paliativos pediátricos 

na região da Úmbria; a Prof. Maria de  Guadalupe Comparada Almeida resumiu o protocolo e a lógica do programa de 

intervenção de apoio à alta  envolvendo a expertise da terapia ocupacional em ações multidisciplinares.  

 

O resumo do Dr. Alexandre Lourenço abordou os atrasos na alta hospitalar. Segundo o Dr. Lourenço, o atraso na alta 

hospitalar é um fenómeno transversal no país e acarreta elevados custos sociais e económicos. O atraso na alta 

hospitalar tem efeitos negativos no estado de saúde dos utentes e no funcionamento do sistema de saúde. O estudo 

do Dr. Lourenço teve como objetivo encontrar os determinantes associados aos atrasos nas altas hospitalares no 

Serviço Nacional de Saúde (SNS). Os dados foram recolhidos nos hospitais do SNS ao longo de quatro anos (2017–

2020). A amostra recolhida continha informações de 30 a 35 hospitais públicos e cobria mais de 70% da população. A 

análise concentrou-se nas diferenças entre regiões e hospitais. Os resultados gerais mostraram que a média de 

quatro anos de atrasos nas altas foi de 6,3%, totalizando 303.180 dias de internamentos evitáveis. A duração do 

internamento causada por atrasos na alta foi de 77,5 dias. Comparando as diferenças entre os grupos de hospitais 

relativamente aos atrasos nas altas, há cerca de 20% de atrasos nos hospitais com menores níveis de complexidade, 

enquanto nos hospitais caracterizados como mais complexos esse valor é inferior a 10%. Hospitais com mais de 600 

camas têm uma demora média maior nas altas tardias (média a 4 anos de 99 dias) do que hospitais de menores 

dimensões (média a 4 anos de 25-57 dias). Utentes hospitalizados com 80 anos ou mais têm maior probabilidade de 

ter um atraso na alta. Além disso, nas regiões onde há mais camas para internamentos de longa duração, há uma 

redução na percentagem de altas tardias e na demora média destes mesmos atrasos. Hospitais de menor 

complexidade com 200–300 camas apresentam melhor desempenho do que outros (menos atrasos nas altas). Os 

hospitais de menor complexidade costumam estar muito próximos da comunidade. Isto sugere que a forma como os 

cuidados são prestados tem impacto sobre os cuidados de longa duração, sobre o apoio social e sobre a coordenação 

entre hospitais. 

 

A Dra. Rute Miranda apresentou a temática: hospitalização domiciliária e os desafios nas situações cirúrgicas. A 

hospitalização domiciliária (HD) é um modelo de cuidado alternativo à hospitalização convencional. Concentra-se na 

fase aguda da doença ou no agravamento de uma doença crónica. A HD visa responder a utentes com um conjunto 

de critérios clínicos, sociais e geográficos e ocorre somente com o consentimento dos utentes e das suas famílias. O 

projeto de hospitalização domiciliária apresentado pela Dra. Rute teve início no final de 2019. Os dados foram obtidos 

através de registos clínicos e de questionários. Os objetivos do estudo foram caracterizar a população abrangida por 

este projeto, incluindo as suas patologias, destino após a alta, impacto no utente e cuidador e o impacto financeiro. O 

estudo atingiu uma amostra de 179 utentes. Os resultados do estudo mostraram que as situações cirúrgicas que mais 

frequentemente originaram HD foram cirurgias intestinais, gástricas, vias biliares; drenagem de abscesso; pé 

diabético (incluindo amputação); colecistite aguda; e diverticulite aguda. A demora média foi de 9,3 dias (em 2020) e 

10,1 dias (em 2021). A satisfação geral foi de 92,3% para os cuidadores e 95,8% para os utentes. 

 

O Dr. Fabrizio Ruffini apresentou um plano para a criação de uma rede de informática hospitalar para a gestão e 

atendimento de utentes em cuidados paliativos pediátricos na região de Umbria. A rede, construída entre hospitais 
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pediátricos e unidades locais, tem como objetivo garantir uma via de diagnóstico e cuidado para as crianças em 

cuidados paliativos.  

Na região de Umbria, existem aproximadamente 800.000 habitantes e 2 hospitais importantes: o Hospital de Perugia 

e o Hospital de Terni. A população pediátrica da região está estimada em cerca de 129.700 (14,9% da população 

total) com utentes afetados por patologias crónicas. O objetivo geral da rede informática do território hospitalar 

desenvolvida pela região da Umbria era melhorar significativamente a qualidade de vida dos utentes e das suas 

famílias, reduzindo a hospitalização e oferecendo cuidados domiciliários, aumentando a coordenação entre as 

instituições e prestadores de cuidados e aumentando o nível de cuidados de precisão.  

 

Atualmente, a rede de informática hospitalar desenvolveu um formulário digital para a caracterização e 

acompanhamento de utentes pertencentes à categoria de cuidados paliativos e permite que os atendimentos 

paliativos pediátricos dos utentes internados em hospitais sejam acompanhados em tempo quase real. A base de 

dados da rede é integrada com entradas de dados de especialistas hospitalares e médicos de família. É um sistema de 

informação para criar estratégias de melhoria dos serviços locais. A rede de computadores e as informações nela 

contidas são acessíveis através de um sistema de dados na web e fornecem informações sobre utentes internados 

sobre terapia, exames radiológicos e laboratoriais, intervenções cirúrgicas e parâmetros vitais. A qualidade de vida e 

os cuidados altamente especializados são essenciais no campo paliativo pediátrico. Há, portanto, uma necessidade de 

colaboração profunda e partilha de informações entre o hospital, que presta cuidados especializados, e as unidades 

locais, que prestam cuidados primários ou básicos, bem como trabalho para melhorar a qualidade de vida dos 

utentes. 

 

A Profa. Maria de Guadalupe Comparada Almeida falou sobre a importância da terapia ocupacional no planeamento 

de alta. O objetivo da intervenção era maximizar a capacidade de os utentes serem independentes; minimizar lesões; 

reduzir os períodos de invalidez e hospitalização. Isto pode levar à redução dos custos organizacionais e ao aumento 

do bem-estar dos utentes e das suas famílias. O planeamento da alta é definido como um processo complexo que 

requer comunicação efetiva entre os membros da equipa, a comunidade que fornece os cuidados e serviços 

necessários aos utentes e sua família. O planeamento de alta é um processo multidisciplinar de coordenação e 

procedimentos em que as necessidades dos utentes são identificadas. O objetivo é facilitar a continuidade dos 

cuidados na transição do ambiente hospitalar para o domicílio. O papel da equipa multidisciplinar é fundamental no 

planeamento da alta. Um dos profissionais da equipa é o terapeuta ocupacional (TO). O TO é o único profissional de 

saúde com as competências necessárias para avaliar a funcionalidade, limitações e deficiências dos utentes. O TO 

pode planear e implementar intervenções com o objetivo de otimizar e / ou reeducar as funções motoras, sensoriais, 

cognitivas e intelectuais. Um TO pode ajudar a garantir a segurança e acessibilidade do ambiente doméstico dos 

utentes e apoiar os utentes na adaptação às suas novas condições de vida. A alta bem planeada visa apoiar o utente 

voltar ao seu ambiente anterior da forma mais independente possível. Deve identificar e antecipar quaisquer 

dificuldades que os utentes possam enfrentar. Deve reconhecer o desempenho ocupacional dos utentes e as 

atividades que são significativas para eles. É importante promover um espaço e um tempo onde as famílias possam 

partilhar as suas experiências com outras pessoas em situação semelhante para desmistificar as incapacidades com as 

quais convivem. 

Em reposta à pergunta: “O que é que o hospital ou os gestores de saúde podem fazer para evitar atrasos nas altas 

hospitalares?”, o Dr. Lourenço disse que o número de camas para internamento de longa duração tem impacto, ao 

contrário do número de camas de urgência. Isso é bastante relevante para o planeamento dos cuidados; portanto, os 

decisores devem investir em serviços de cuidado de longa duração e serviços de apoio domiciliário. A estrutura dos 

hospitais também tem impacto: hospitais com mais de 600 camas de agudos tiveram pior desempenho. Esses 

hospitais estão menos integrados com a comunidade e não têm coordenação com serviços sociais e de cuidados 

continuados. Isto implica que, ao desenvolver hospitais, devem ser evitadas grandes estruturas complexas. A 

estrutura preferencial seria uma rede capilar próxima da comunidade. 

Ao comentar se a construção de instalações de internamento dispendiosas está em contradição com a promoção do 

internamento domiciliário, o Dr. Lourenço argumentou que haverá uma mudança na prestação devido ao 

envelhecimento da população. Com a ajuda de ferramentas digitais, em certa medida haverá uma mudança dos cuidados 

hospitalares para os cuidados domiciliários. Esta será uma discussão interessante no futuro sobre se se deve investir mais 

em novas instalações hospitalares dispendiosas ou em conceitos como hospitalização domiciliária. 

A Dra. Rute argumentou que ao nível da segurança dos utentes a HD é tão ou mais segura do que o internamento 

convencional devido ao menor número de infeções pós-operatórias. Quando os médicos pretendem encaminhar os 

utentes para uma unidade de HD, é importante tomar a decisão em equipa multidisciplinar e considerar todas as 
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complicações potenciais que os utentes podem apresentar. Ao transferir os custos dos cuidados para a casa dos 

utentes (produtos de cuidados, nutrição, eletricidade) os custos são transferidos simultaneamente para as famílias. 

Sobre este ponto, o Dr. Lourenço argumentou que o foco é o bem-estar dos utentes. A Dra. Rute lembrou que os 

utentes serão admitidos em HD apenas se preencherem os critérios sociais apropriados, que incluem ter um 

cuidador. 

Os oradores argumentaram que, ao existir uma melhor continuidade dos cuidados, os efeitos adversos ligados aos 

atrasos nas altas hospitalares poderiam ser reduzidos. Os atrasos nas altas hospitalares estão ligados a elevados custos 

sociais e económicos com efeitos negativos no estado de saúde dos utentes e no funcionamento geral dos sistemas 

de saúde. A HD é um bom exemplo de como a assistência hospitalar pode transitar suavemente para uma abordagem 

mais centrada nos utentes e, simultaneamente, reduzir os gastos em saúde. Por isso, é muito importante ter uma 

interligação entre hospitais e serviços locais.  

Recomendações 

 Os decisores políticos devem investir em unidades de prestação de cuidados de longa duração e unidades de 

cuidados domiciliários. Além disso, ao desenvolver novos hospitais, as estruturas grandes e complexas devem 

ser evitadas, pois geralmente são menos integradas com a comunidade e têm falta de coordenação com os 

serviços sociais. Os decisores políticos devem preferir hospitais com redes capilares e próximos das suas 

comunidades. 

 A alta bem planeada do hospital deve identificar e antecipar quaisquer dificuldades que um utente possa ter e 

reconhecer o desempenho ocupacional e as atividades dos utentes que são relevantes para os mesmos. 

 Para melhorar a qualidade de vida dos utentes pediátricos paliativos e dos seus familiares, há necessidade de 

interconexão, colaboração profunda e partilha de informações entre hospitais que prestam atendimento 

especializado, serviços locais, que prestam cuidados primários e trabalham para melhorar a qualidade de 

vida geral dos utentes.  

Principais Mensagens 

 Os atrasos nas altas hospitalares têm efeitos negativos no estado de saúde dos utentes, no funcionamento dos 
sistemas de saúde e nos gastos com saúde. Hospitais menos integrados com a comunidade e sem coordenação 
com serviços sociais e de longa duração têm mais atrasos nas altas.  

 A hospitalização domiciliária é um modelo de cuidados alternativo à hospitalização convencional. É 

recomendado para utentes que reúnam um conjunto de critérios clínicos, sociais e geográficos e só pode 

acontecer com o consentimento dos utentes e dos seus familiares. 

 No futuro, haverá uma discussão interessante se se deve investir menos nas novas instalações hospitalares 

dispendiosas e habituais e mais em conceitos como hospitalização domiciliar. 

 A garantia da continuidade dos cuidados não depende de um único profissional. O papel das equipas 

multidisciplinares é fundamental no planeamento da alta. 

 Sistemas que facilitam a partilha de informações sobre os utentes entre hospitais e serviços locais são 

essenciais para garantir um atendimento de elevada qualidade e qualidade de vida para os utentes. 
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Sustentabilidade dos Serviços de Saúde 

Oradores:    Dra. Estelle Baures, (EHESP, France); Dr. Andrea Brambilla, (Politecnico di Milano, Department ABC, 
Design & Health Lab, Italy); Dra. Marija Jevtic, (MD PhD, full professor Faculty of Medicine University 
of Novi Sad, EUPHA ENV, Climate Pact Ambassador); Dra. Milica Paut Kusturica, (Research Associate at 
Faculty of Medicine, PhD, Pharmacoeconomics Specialist, University of Novi Sad, Serbia). 

Moderação:   Prof. Susana Viegas, (Escola Nacional de Saúde Pública, Portugal). 

Resumo 

Esta sessão discutiu o tema da sustentabilidade ambiental no setor da saúde de várias perspetivas. Mostrou como 
interações fortes entre os cuidados de saúde e o meio ambiente inevitavelmente afetam a capacidade do sistema de 
gerar saúde para a população. 

O Dr. Andrea Brambilla apresentou uma nova ferramenta para avaliação de instalações de saúde, chamada 
SustHealthv2. Esta ferramenta ajuda a identificar ambientes sustentáveis de alta qualidade nos quais os serviços podem 
ser prestados com segurança e de forma eficiente. A equipa de investigação que desenvolveu a ferramenta 
SustHealthv2 conduziu uma análise de instalações de saúde italianas. Descobriram que 70% dos edifícios tinham mais 
de 50 anos, portanto, eram obsoletos. Melhorar a qualidade desses edifícios é crucial e produz inúmeros benefícios, 
tais como a redução de resultados negativos, maior eficiência, eficácia e poupanças no custo final de manutenção e 
organização. A ferramenta foi desenvolvida envolvendo especialistas de diversos setores, que identificaram três níveis 
que devem ser avaliados: social, ambiental e organizacional. Cada nível tem vários critérios para serem considerados e é 
atribuído um peso diferente a cada critério; a ferramenta usa um sistema binário ponderado com metodologia 
multicritério. Por enquanto, a ferramenta foi testada comparando duas instalações hospitalares diferentes e, 
independentemente da comparação, o principal resultado é que pode ser usada para apoiar fortemente processos de 
tomada de decisão e identificar os aspetos que devem ser tratados em primeiro lugar. Esta investigação permite a 
avaliação do ambiente do edifício. Os benefícios são principalmente para a organização, mas também para todos os 
utentes que entram num ambiente projetado para atender às suas necessidades específicas. A ferramenta está a ser 
usada noutros países europeus, mas o tema é comum em todo o mundo, pelo que a sua aplicação pode estender-se.  

O impacto do setor da saúde no clima é responsável por cerca de 4,4% das emissões líquidas globais, e o primeiro 
pressuposto para agir a favor da mitigação e adaptação às alterações climáticas é que apenas profissionais de saúde 
bem treinados podem fazê-lo com sucesso. A Dra. Estelle Baures sublinhou a necessidade de ampliar a capacitação de 
profissionais de saúde, principalmente daqueles envolvidos na gestão desses problemas. Em 2020, a EHESP 
desenvolveu um novo conjunto de competências para treinar profissionais de saúde. A Dra. Baures e os seus colegas 
promoveram um curso de treino para futuros gestores que foi desenvolvido em torno de dois objetivos principais: 

1. Mitigação, identificar ações para reduzir a pegada de carbono do setor da saúde. 
2. Resiliência, preparar futuros líderes para o impacto de condições meteorológicas extremas e a transferência da 

carga de doenças. 

O programa foi lecionado ao vivo e por e-learning, com foco em competências transdisciplinares e foi desenhado para 
atender às necessidades atuais e futuras das organizações de saúde para realizar uma transição ecológica. O novo 
conjunto de competências profissionais cobriu três áreas principais: análise, estratégias de integração e advocacy. 

Ao se referir o impacto dos sistemas de saúde no meio ambiente, pensa-se imediatamente na pegada de carbono direta 
de emissões de CO2 de instalações de saúde e indústrias. No entanto, todas as atividades relacionadas com o sistema 
devem ser consideradas. Um exemplo importante é a gestão do desperdício farmacêutico. A Dra. Milica Paut Kusturica 
analisou as práticas e a perceção da eliminação de medicamentos na Sérvia. A sua investigação mostrou que muitos 
fatores influenciam tanto a perceção da população, quanto as práticas usuais para a eliminação de medicamentos. O 
principal objetivo da sua investigação era explorar os métodos atuais de eliminação de medicamentos pelas famílias, a 
disposição dos moradores em participar e suportar os custos dos programas de recolha e definir os fatores que 
contribuem para a disposição para participar e pagar pelo programa de recolha. A maioria dos participantes mantinham 
medicamentos não utilizados em casa e estavam convictos de que é correta a devolução dos medicamentos às 
farmácias que cuidarão da sua eliminação. Mais de 90% da amostra não recebeu qualquer instrução sobre a eliminação 
e, embora a maioria se disponibilizasse a participar para a implementação do projeto, apenas 50% se disponibilizou a 
contribuir para as despesas de recolha. Esta investigação sublinhou que a eliminação imprópria de medicamentos ainda 
é prevalente na Sérvia e que a maioria da amostra analisada deseja participar num programa de recolha, mas algumas 
ações devem ser realizadas de modo a atualizar o programa. É necessário analisar o ciclo de vida dos medicamentos 
para implementar ações preventivas, tais como fornecer informação correta e completa aos utentes ao prescrever ou 
vender medicamentos, organizar programas efetivos e facilmente acessíveis e educar e aumentar a consciencialização.  
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A educação e a sensibilização são ações necessárias para aumentar a consciencialização de todas as partes 
interessadas, visto que o seu compromisso é a condição sine qua non para iniciar a mudança. A Dra. Marija Jevtic é 
Embaixadora do Pacto pelo Clima e o seu papel na comunidade de saúde é o de distribuir conhecimento e consciência. 
Deste ponto de vista, um Embaixador sabe que a contribuição para a mudança e mitigação vem de diferentes atores e 
deve haver compromisso de todos com a causa. O papel do Embaixador Europeu do Pacto pelo Clima é o de motivar e 
contribuir para o entendimento da necessidade de ações voltadas para mitigar e adaptar às alterações climáticas. O 
setor da saúde deve concentrar-se na eficiência energética, transporte baseado em baixo carbono e iniciativas para o 
meio ambiente (gestão de resíduos médicos, reciclagem de equipamentos de proteção individual), também a saúde 
digital pode desempenhar um papel na redução do impacto dos cuidados de saúde no meio ambiente.  

Os formuladores de políticas e gestores de saúde devem crescer juntos no desenvolvimento de mitigação das 
alterações climáticas e ações de adaptação, uma vez que as alterações climáticas também têm sido vistas como um 
desafio climático para todo o setor da saúde. É fundamental relembrar que a sustentabilidade também se refere ao 
setor de alimentação, que é um aspeto importante da saúde pública. Os cuidados de saúde devem promover produtos 
saudáveis, produtos tradicionais e fazer ações preventivas para garantir uma política de não-desperdício alimentar, a 
nível individual, organizacional e macro. 

O papel dos profissionais de saúde para alcançar a sustentabilidade é notório. Em simultâneo, os profissionais precisam 
de uma ampla educação cobrindo todos os aspetos do setor da saúde, incluindo o impacto das alterações climáticas 
sobre a saúde da população. A educação é uma prioridade e os profissionais de saúde e gestores precisam de estar 
cientes da importância da transformação do setor da saúde. Novas estratégias e políticas de governação devem ser 
construídas em torno dessas novas circunstâncias. 

Recomendações 

 A educação dos profissionais de saúde deve considerar novos conjuntos de competências para prepará-los 
para analisar ambientes complexos e propor novas soluções estratégicas para os problemas atuais e futuros. 

 O empoderamento da população e o compromisso de todas as partes interessadas é essencial na 
implementação de ações de mitigação. 

Principais Mensagens 

 A colaboração interprofissional é a chave para enfrentar os desafios das alterações climáticas.  

 Ao avaliar o impacto do setor da saúde nas alterações climáticas, é importante considerar não apenas a 
pegada de carbono das instalações de saúde, mas todas as atividades relacionadas com o sistema. 

 A avaliação das instalações de saúde é necessária para fazer uma intervenção estratégica e promover cuidados 
de saúde de qualidade e sustentáveis. Melhorar a qualidade dos edifícios de saúde produz vários benefícios 
incluindo a redução de resultados negativos, maior eficiência e eficácia e poupanças no custo final de 
manutenção e organização. 

 Fornecer informação correta e completa aos clientes ao prescrever ou vender medicamentos, organizando 
programas de fácil acesso e educando e aumentando a consciencialização sobre a eliminação de 
medicamentos são ações fundamentais para a gestão eficaz de resíduos farmacêuticos. 

 A saúde digital pode desempenhar um papel na redução do impacto da saúde no meio ambiente. 
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Integração de Cuidados para Doentes na Comunidade 

Oradores:    Dra. Anam Ahmed, (Panaxea, The Netherlands; Radboud University Medical Centre, The Netherlands); 
Sra. Annika Bengts, (HEMA Institute, Department of Industrial Engineering and Management; Aalto 
University School of Science, Finland); Sra. Riikka Riihimies, (Clinical Instructor, Tampere University, 
Tampere, Finland; Valkeakoski Health Center, Valkeakoski, Finland); Prof. Mieke Rijken, (Nivel, The 
Netherlands; University of Eastern Finland, Finland); Sra. Katerina Tarasova, (Health Assessment 
Europe, Belgium; Accreditation Canada, Canada); Sra. Anu Vehkamäki, (Aalto University, Finland.) 

Moderação:   Prof. Adalberto C. Fernandes, (Escola Nacional de Saúde Pública, Portugal). 

Resumo 

Esta sessão centrou-se em novos modelos de cuidados caracterizados por cuidados integrados e cuidados centrados na 
pessoa, que visam lidar com modelos de cuidados fragmentados atualmente prestados em todo o mundo. Estas 
tentativas visam proporcionar uma melhor qualidade dos cuidados, melhorar os resultados de saúde e a eficiência 
financeira. Nesta sessão, foram apresentados seis estudos delineando várias intervenções integradas, tais como 
iniciativas que dizem respeito à descontinuidade dos cuidados entre doentes com necessidades crónicas e múltiplas e 
os cuidados prestados a pessoas idosas que vivem com a doença de Parkinson.  

O Dr. Anam Ahmed descreveu que os idosos desenvolvem necessidades em múltiplos domínios, tais como os domínios 
físico, mental e social, em algum momento da sua vida. Os cuidados integrados são vistos como a solução para esta 
crescente procura de cuidados para doentes com necessidades múltiplas. A OMS estabeleceu um quadro de serviços 
integrados centrados nas pessoas, descrevendo a natureza complexa dos cuidados para aqueles com necessidades 
múltiplas. Contudo, apesar da existência deste quadro internacional, os sistemas europeus de cuidados de saúde 
enfrentam múltiplos desafios, tais como falta de coordenação, colaboração interprofissional, e recursos insuficientes. A 
literatura existente sobre a eficácia dos programas de cuidados integrados para pessoas idosas frágeis mostra 
heterogeneidade nos seus resultados e falta informação sobre para quem e porquê estes programas funcionam. 
Portanto, há necessidade de uma compreensão detalhada da inter-relação que influencia a eficácia dos programas de 
cuidados integrados para pessoas idosas. A revisão foi conduzida para obter uma visão das relações entre o contexto, 
os mecanismos, e os resultados dos cuidados integrados para pessoas idosas frágeis na comunidade, estabelecendo 
uma program theory. Esta visava descrever como, porquê e para quem se espera que a intervenção complexa funcione 
e em que circunstâncias. Os resultados do estudo são cinco configurações representando mecanismos que são 
desencadeados dentro de um contexto específico que conduz a resultados. As configurações envolvem o papel dos 
idosos e dos seus prestadores de cuidados informais, a importância de estabelecer equipas multidisciplinares de 
prestadores de cuidados de saúde competentes, a necessidade de comunicação eficaz entre múltiplos intervenientes e 
outros.  Finalmente, o Dr. Ahmed concluiu que a program theory deve ser considerada como o primeiro passo para uma 
teoria mais abrangente e é necessária uma investigação realista adicional para o estabelecer. 

A Sra. Anu Vehkamäki afirmou que, embora a esperança de vida esteja a aumentar, a qualidade de vida não está a 
aumentar em conformidade. Além disso, o número de doenças crónicas que aumentam após os 65 anos de idade, em 
combinação com a prestação de cuidados de saúde inadequados, evidencia a necessidade de uma melhor qualidade 
dos cuidados crónicos. Como resultado, o estudo visava explorar as razões da descontinuidade dos cuidados 
relacionados com os doentes crónicos e o processo que poderia ajudar a mitigar a questão. O estudo foi levado a cabo 
realizando investigação exploratória e a grounded theory foi utilizada para a análise de dados. Os resultados do estudo 
mostraram que as razões para a descontinuidade dos cuidados estão relacionadas com os utentes, tais como desafios 
situacionais, desafios psicológicos internos e desafios relacionados com o sistema de saúde. Estes desafios são 
organizacionais, tais como desafios nos prestadores de cuidados, desafios de processo relativos a cuidados 
fragmentados devido à especialização e desafios tecnológicos, tais como legislação que pode dificultar o 
desenvolvimento da tecnologia de saúde. A Sra. Vehkamäki explicou que os doentes crónicos não seguem os percursos 
padrão de cuidados. Os seus cuidados precisam de ser monitorizados a longo prazo e o seu plano de cuidados pode 
precisar de ser recriado. O estudo sugere que existe a necessidade de seguir um plano de cuidados, de construir 
sistemas de monitorização contínua dos cuidados, especialmente para os doentes crónicos, proporcionando uma forma 
de regresso aos cuidados quando os doentes necessitam deles. 

A Sra. Annika Bengts descreveu várias causas que levam à fragmentação dos cuidados, tais como a elevada 
especialização dos prestadores de cuidados e a divisão dos cuidados entre eles. Uma solução sócio-técnica poderia ser 
a plataforma do Operador de Cuidados Virtuais (OCV). A plataforma apoia a recolha de dados dos utentes, facilita os 
planos de cuidados e simplifica a informação de apoio à tomada de decisões. O estudo centrou-se na doença de 
Parkinson. O seu objetivo era descobrir as razões pelas quais a fragmentação ocorre no tratamento daquela doença e 
explorar as capacidades do OCV para mitigar a fragmentação existente. Para compreender o percurso do doente, a 
equipa de investigação fez uso das diretrizes de cuidados finlandesas e realizou entrevistas. Mais tarde, o papel do 
doente foi mapeado e todas as tarefas realizadas durante os seus cuidados foram identificadas. Assim que as tarefas 
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onde ocorreu a fragmentação dos cuidados foram identificadas, foram criados grupos focais e realizadas entrevistas. Os 
resultados do estudo mostraram que a fragmentação ocorre principalmente no plano de cuidados e não existe um 
plano de cuidados único, uma vez que os planos de cuidados não são seguidos. Os resultados identificaram que a 
localização de informação em sistemas informáticos complexos era uma tarefa difícil, porque a maioria do trabalho era 
feito manualmente e era perdida informação relevante. Finalmente, o OCV deveria facilitar os planos de cuidados e 
torná-los acionáveis para as partes envolvidas nos cuidados e o registo do utente seria complementado com 
informação simplificada e classificada sobre este.   

A Professora Mieke Rijken levantou a questão da gestão da multimorbilidade devido a uma população crescente que 
vive com condições crónicas. Descreveu que, nos Países Baixos, vivem mais pessoas com duas ou mais condições do 
que com uma condição. Isto tem consequências sobre a organização dos cuidados. No passado, as reformas nos 
cuidados primários diziam respeito aos doentes crónicos, mas estas não abordavam a multimorbilidade. Como 
resultado, este grupo de doentes recebe cuidados fragmentados. Por conseguinte, há necessidade de mudar para um 
modelo de cuidados centrado na pessoa e integrado. Como solução, foi desenvolvido um modelo que pode orientar o 
redesenho de serviços para pessoas com multimorbilidade e mostra em que consiste um bom resultado para aquelas.  
A Prof. Rijken explorou os componentes do modelo prioritários para a população de doentes e que preferências têm 
em relação à implementação prática daqueles. Para o conseguir, foi realizado um estudo de métodos mistos. O 
elemento mais frequentemente priorizado foi a partilha de registos de saúde eletrónicos, que sublinham o valor da 
continuidade dos cuidados. Além disso, 70% dos participantes desejavam receber apoio do seu médico de clínica geral 
ou do seu médico de cuidados primários e apenas 18% desejavam receber apoio de uma enfermeira. O estudo 
recomenda que os prestadores a nível local explorem regularmente as preferências de cuidados das suas populações de 
doentes com múltiplas condições crónicas. 

A Sra. Katerina Tarasova apresentou alguns dos desafios dos cuidados de saúde destacados durante a pandemia. 
Referiu especificamente que estes desafios representam um modelo de cuidados muito fragmentado e sublinhou a 
necessidade de um modelo reestruturado de cuidados de saúde. Uma forma de apoiar os sistemas de saúde na 
abordagem de alguns destes desafios é adotar um modelo integrado de cuidados. Nos últimos anos, isto foi conseguido 
na Europa e no Canadá através do desenvolvimento de normas de cuidados de saúde para instalações de saúde. Estas 
normas de cuidados de saúde foram desenvolvidas com base em dez princípios de conceção para cuidados integrados 
com o objetivo de avaliar o sistema, encontrar lacunas existentes e alcançar a integração dentro do sistema. Estes dez 
elementos formulam normas de sistemas de saúde integrados centrados nas pessoas (IPCHS). Além disso, através da 
investigação, a Sra. Tarasova identificou cinco níveis de cuidados integrados: coexistência, fragmentação, cooperação, 
colaboração e integração. Ela descreveu que muitos dos sistemas atuais irão provavelmente cair no espaço 
fragmentado e que ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar um sistema de saúde totalmente integrado. 
Além disso, para alcançar cuidados integrados é necessário um nível diferente de preparação para cada sistema de 
saúde.   

A Sra. Riikka Riihimies descreveu que as pessoas parecem ter necessidades múltiplas devido a comorbilidades, 
envelhecimento e diferenças nas situações socioeconómicas e na capacidade individual de funcionar na vida 
quotidiana. Por conseguinte, uma via de cuidados não é adequada ou desadequada para todos os utentes-clientes. 
Uma forma de responder às diferenças nas necessidades individuais parece ser o serviço de navegação. Este é um 
serviço sem fins lucrativos desenvolvido na Finlândia, que cria um método que reconhece os valores dos clientes e os 
recursos individuais, para além das necessidades de cuidados médicos. Parte do serviço é a definição do perfil dos 
utentes. Isto significa distinguir utentes com necessidades de cuidados semelhantes, ao mesmo tempo que se ajuda os 
profissionais de saúde a utilizar os serviços mais apropriados para aqueles. O perfil do navegador é baseado em 
dimensões. A dimensão vertical representa os valores do cliente que são recolhidos a partir de entrevistas com utentes. 
A dimensão horizontal representa as avaliações dos profissionais de saúde. 

Principais Mensagens 

 Os cuidados integrados são a solução para a crescente procura de cuidados para utentes com necessidades 
múltiplas. 

 Os cuidados fragmentados são causados principalmente pela elevada especialização dos prestadores de 
cuidados e divisão dos cuidados entre eles. 

 Para otimizar os programas de cuidados integrados, a compreensão do quadro internacional da OMS sobre 
serviços integrados centrados nas pessoas e a interação entre todos os diferentes fatores, tais como o papel 
das pessoas idosas e do seu prestador informal de cuidados e o estabelecimento de equipas multidisciplinares, 
deve ser considerada numa perspetiva ao nível do sistema, organizações, prestadores de cuidados e doente. 
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Responder à Crise dos Cuidados de Saúde 

Oradores:   Dra. Lucrezia Ferrario, (Health Care Datascience Lab, Centre for Health Economics, Social and Health 
Care Management); Sr. Carlo Cattaneo , (LIUC University, Italy); Sra. Raquel Chantre, (Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Central, Portugal); Ass Prof Vassiliki Costarelli, (Harokopio University, 
Department of Economics & Sustainable Development, Greece); Dr Rui Dang, (Westminster 
International University in Tashkent, Uzbekistan); Sr João Victor Rocha, (Investigador, Escola Nacional 
de Saúde Pública; PhD Candidate at Universidade Nova de Lisboa and Linköping University).  

Moderador:  Prof. Dr. Kim Putters, (Director, Social and Cultural Planning Office, The Netherlands).  

Resumo 

Desde o seu início, a pandemia da COVID-19 tem tido um impacto de grande dimensão na prestação de cuidados, no 
acesso aos cuidados, na gestão de utentes e no sistema de saúde a nível global. Nesta sessão, os oradores 
apresentaram algumas das respostas que foram implementadas para enfrentar a pandemia de COVID-19 e outras crises 
e mitigar os impactos. 

Os trabalhos apresentados abordaram o impacto económico dos medicamentos inovadores na gestão de utentes 
hospitalizados com COVID-19; um programa de proximidade de farmácia ambulatória num hospital universitário em 
Lisboa; a adesão às medidas de prevenção da COVID-19 e a vontade de ser vacinado dos adultos e o papel da literacia 
em saúde; a desigualdade do género no acesso aos cuidados de saúde durante a pandemia; e as Condições Sensíveis 
aos Cuidados Ambulatórios antes e depois da crise. 

A pandemia da COVID-19 exigiu que os países fizessem grandes investimentos nos sistemas de saúde. Foram testados 
novos medicamentos no tratamento dos doentes com COVID-19, com o objetivo de diminuir o tempo de permanência 
no hospital, mas a sua adoção não foi uniformizada. A Dra. Lucrezia Ferrario apresentou o seu estudo para avaliar o 
impacto destes novos medicamentos durante as duas primeiras vagas da pandemia (entre fevereiro e dezembro de 
2020) em seis hospitais públicos em Itália. Utilizando o cálculo de custos baseado no tempo, foram calculados os custos 
com os internamentos e foi realizada uma avaliação económica. Os doentes poderiam percorrer oito vias diferentes, de 
acordo com a complexidade hospitalar e a necessidade de reabilitação após a alta. Em seis das oito vias consideradas, o 
uso de novos medicamentos parecia reduzir o tempo de estadia (libertando assim camas para outros doentes) e os 
custos em cerca de 30% (apesar de os próprios medicamentos serem mais caros); o uso de novos medicamentos 
também reduziu os dias de oxigenoterapia até 38%. 

A pandemia também exigiu inovação em termos de funcionamento dos departamentos da farmácia hospitalar, 
nomeadamente a nível de barreiras ao acesso durante o confinamento. As preocupações incluíam assegurar o acesso 
aos medicamentos, a continuidade dos cuidados e a monitorização da adesão e da segurança dos utentes. A Sra. Raquel 
Chantre apresentou o Programa de Proximidade da Farmácia Ambulatória Hospitalar (PPFAH), um projeto iniciado no 
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC) em Março de 2020 para promover o acesso aos medicamentos 
hospitalares nas farmácias locais – os regulamentos nacionais exigem que certas terapias sejam dispensadas apenas nos 
hospitais.  

Na sequência de projetos-piloto anteriores de pequena escala, o hospital concebeu um “sistema externo de entrega de 
medicamentos” para enviar medicamentos para farmácias locais em todo país. O projeto exigiu um protocolo com a 
Associação Nacional de Farmácias, a Associação de Distribuidores Farmacêuticos, algumas alterações aos regulamentos 
e recursos humanos adicionais. Atualmente, o projeto conta com uma equipa de dez pessoas, na sua maioria 
farmacêuticos. Este envolveu a criação de um centro de atendimento telefónico e de uma aplicação; a inscrição dos 
doentes foi voluntária e tiveram a opção de escolher o local de entrega. Durante 13 meses, o projeto envolveu mais de 
10.000 doentes com infeção por HIV/SIDA, transplantes, insuficiência renal crónica ou cancro e mais de 1600 farmácias, 
cobrindo todo o país. Esperam-se poupanças no futuro, nomeadamente através de prevenção de custos de deslocações 
e absentismo laboral. 

O Prof. Vassiliki Costarelli apresentou um estudo transversal sobre o papel da literacia em saúde na adesão da 
população adulta grega às medidas preventivas da COVID-19 e a sua disposição para se vacinar. A hesitação na 
vacinação tem sido considerada pela OMS como uma das dez principais ameaças à saúde global e a literacia em saúde 
pode ser “um fator determinante para salvar vidas”, especialmente se evitar que as pessoas confiem em informações 
incorretas. O estudo envolveu aproximadamente 2.000 utentes no início de 2021 (utilizando uma metodologia de bola 
de neve para identificar aqueles que respondiam); a amostra não era representativa, com predominância de pessoas 
jovens e alfabetizadas. Globalmente, níveis mais elevados de literacia em saúde foram associados a uma maior adesão 
reportada às medidas preventivas da COVID-19, mas não a uma maior vontade de se vacinar. 
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O Dr. Rui Dang apresentou um estudo sobre as desigualdades de género no acesso aos cuidados na Europa durante a 
pandemia. As desigualdades de género no acesso e utilização dos serviços de saúde existiam antes da pandemia. Os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pretendem reduzir estas desigualdades. Centrando-se na população com 
mais de 50 anos e utilizando o inquérito SHARE Corona 2020, o estudo abrangeu 26 países e mais de 57.000 inquéritos. 
Avaliando se os indivíduos renunciaram a tratamentos, adiaram ou lhes foram negadas consultas médicas, os resultados 
preliminares mostram que as mulheres tendem sistematicamente a proceder pior e a serem mais afetadas no acesso 
aos cuidados de saúde. As diferenças variam entre países, existindo alguma heterogeneidade, mas os resultados são em 
grande parte semelhantes. 

Finalmente, o Sr. João Victor Rocha analisou o efeito de uma crise (a crise económica de 2011-2014) sobre os 
internamentos devido às Condições Sensíveis a Cuidados Ambulatórios (CSCA) em Portugal. Foram considerados três 
períodos: antes, durante e depois da crise. Globalmente, entre 2007 e 2016, os internamentos devido às CSCA 
representaram 11% dos internamentos, com os devidos a pneumonia a representar 37% destes. O número aumentou 
de 2007 para 2016, sendo as regiões interiores do Norte e Centro do país as mais afetadas. Contudo, os resultados 
variaram consoante as condições consideradas (que incluíram insuficiência cardíaca, infeções do trato urinário, DPOC, 
diabetes e hipertensão) e não foi encontrada qualquer correlação com o estatuto socioeconómico. 

Respondendo a questões colocadas pela audiência, a Dra. Ferrario disse que o seu estudo é replicável em outros países. 
Sobre o tema da alfabetização, o Prof. Vassiliki defendeu que os menos alfabetizados são mais suscetíveis a notícias 
falsas. Quanto à razão pela qual a literacia em saúde não parece melhorar a vontade de vacinar, requer uma 
investigação mais minuciosa. A identificação dos menos alfabetizados é essencial, assim como a educação dos 
profissionais de saúde e a necessidade de os países investirem mais em grupos vulneráveis. A redução do internamento 
devido a CSCA no futuro depende de uma melhor integração dos serviços, maior acesso, especialmente dos grupos 
vulneráveis, e cuidados de saúde primários de qualidade. Finalmente, no que diz respeito às diferenças de género, o Dr. 
Dang salientou que a Europa é heterogénea, em termos de cultura e geografia. A Europa terá de promover a 
solidariedade, apoiando os países com sistemas mais vulneráveis e os institutos de políticas globais, com vista a 
promover a igualdade de género. 

O Prof Dr Kim Putters resumiu a sessão sugerindo que houve contributos em três níveis. Em primeiro lugar, o que se 
pode aprender com as crises anteriores; em segundo lugar, foram apresentadas várias causas possíveis para justificar as 
razões pelas quais as políticas funcionam ou não funcionam (diferenças entre e dentro dos países, diferenças culturais, 
diferenças nos recursos disponíveis e a diferença de género); por fim, ao nível instrumental no que diz respeito ao papel 
da avaliação económica e da literacia em saúde. Concluiu com uma tomada de posição pessoal sobre a importância de 
uma boa comunicação, de dar às pessoas informações em que podem confiar, e como isso influencia as políticas e dá 
poder às pessoas, afirmando que esta é uma questão comum na política e na investigação. 

As crises, como a pandemia, podem levar os países a desenvolver novas estratégias, como novos medicamentos ou 
diferentes formas de prestação de serviços que sejam mais eficientes e/ou formas imaginativos de contornar os 
problemas. Citando uma declaração da Associação Portuguesa de Hemofilia no Dia Mundial da Hemofilia: “Temos de 
manter este acesso de proximidade à terapia. É fundamental que as pessoas adiram aos tratamentos de que 
necessitam... Temos de encontrar algo que possamos aprender com esta pandemia. Ou então, terá sido apenas 
devastador. Se algo de bom também aconteceu, temos de aprender com estas experiências positivas”. 

Recomendações 

 Antes e durante as crises (saúde pública ou outras), os países devem avaliar sistematicamente a relação custo-
efetividade das novas intervenções, sejam elas farmacológicas ou organizacionais; promover a literacia em 
saúde; abordar questões como as desigualdades de género e os cuidados desnecessários. 

Principais Mensagens 

 A administração de novos medicamentos pode reduzir o tempo de estadia, os custos associados ao 
internamento e facilitar a disponibilidade de camas hospitalares. 

 Durante as crises, os hospitais e/ou departamentos podem ter de repensar a sua organização para se 
adaptarem a novas circunstâncias. Os programas de proximidade podem ser uma solução para assegurar a 
continuidade de cuidados entre hospitais e fornecedores locais e comunitários. 

 A literacia em saúde pode conduzir a decisões informadas e a melhores escolhas em matéria de saúde. Por 
isso, deve-se promover e investir. 

 Problemas pré-existentes, como desigualdade de género e cuidados desnecessários, podem ser exacerbados 
durante as crises. 
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Colaboração Inter–organizacional  

Oradores:    Dr. Justin Aunger, (University of Birmingham, United Kingdom); Sra. Robin Peeters, 
(Department of Health Services Research, Maastricht University, The Netherlands); Prof. 
Tânia Gaspar, Universidade Lusíada de Lisboa/CLISSIS/COMEGI; ISAMB/universidade de Lisboa); Dra. 
Tiina Tuononen, (University of Eastern Finland, Finland). 

 
Moderação:   Prof. Ann Mahon, (Professor of Health Leadership and Head of the Health Management 

Group at the University of Manchester). 

Resumo 

A colaboração inter-organizacional tem sido um tema em toda a conferência, com uma importância crescente à medida 
que os sistemas de saúde respondem às megatendências externas, às quais esta sessão se refere. A colaboração inter-
organizacional envolve os diferentes prestadores de cuidados de saúde e organizações de saúde que atuam para lá das 
fronteiras do sector, de forma transversal e com um propósito comum. A colaboração inter-organizacional é essencial 
para abordar “problemas de saúde perversos” e melhorar a qualidade da prestação de cuidados através da partilha de 
recursos. A eficácia destas colaborações é desconhecida e está pouco investigada. Esta sessão lançou algumas luzes 
sobre o impacto das colaborações inter-organizacionais no setor da saúde. Os resumos desta sessão ilustram as várias 
colaborações inter-organizacionais dentro do setor e como podem ser melhoradas.  

O Dr. Aunger explicou que a colaboração é muitas vezes um método apontado para melhorar o desempenho dos 
sistemas de saúde, mas a forma como isso acontece é nebulosa e contestada. A literatura demonstra a existência de 
um desacordo sobre qual é o melhor tipo de colaboração inter-organizacional. Inglaterra tem uma história complexa e 
um historial de favorecimento diferentes tipos de concorrência, incluindo sistemas de mercado e regresso para 
sistemas de prestação de cuidados integrando vários prestadores de cuidados de saúde, serviço social e outras funções.  
 
A investigação do Dr. Aunger adotou um conceito realista, que passou por analisar os mecanismos e resultados de 
como e quando a colaboração pode funcionar. Com uma componente de revisão de literatura e 36 entrevistas 
realizadas em hospitais, alianças, fusões, órgãos políticos, representantes de utentes e sistemas de prestação de 
cuidados de saúde integrados. NVivo e um tipo de análise retrospetiva foram aplicados para analisar os dados 
recolhidos. Foi adotada uma framework de teoria de médio alcance desenvolvida por Dickinson & Sullivan para 
interpretar as descobertas sobre o desempenho. Esta framework propõe três domínios principais de desempenho 
colaborativo: eficácia cultural, eficiência organizacional e eficácia tecnológica. Este artigo alargou a eficácia tecnológica 
para incluir o acesso a novos tipos de conhecimento. Os mecanismos foram identificados e codificados nesses três 
domínios. O Dr. Aunger afirmou que a investigação focada na performance colaborativa é vista como a fase final do 
funcionamento das colaborações. Foi com esse entendimento que foi adotada a teoria da sinergia de parcerias de 
Lasker. Fundamenta que, primeiro, a colaboração deve funcionar para produzir um desempenho colaborativo 
organizacional. A maioria das colaborações ficam estagnadas na primeira fase (funcionamento), impedindo-as de atingir 
a fase final (performance). Os resultados mostraram que as formas tradicionais de analisar o desempenho da 
colaboração subestimaram a importância dos aspetos socioculturais. Além disso, aspetos interligados de eficácia 
cultural, mudanças na cultura organizacional, liderança e comunicação aprimorada dentro do sistema levam a um 
conjunto alargado de benefícios, incluindo melhor coordenação de serviços e maior sustentabilidade. Concluindo, a 
maioria das melhorias do desempenho podem ocorrer a partir de mudanças na eficácia cultural, particularmente em 
relação à melhoria da comunicação e consciencialização do sistema de saúde local. No entanto, a forma como esses 
elementos se relacionam com os resultados e a qualidade dos cuidados de saúde permanece pouco clara e requer mais 
investigação.  
 
A Sra. Robin Peeters partilhou que muitos "problemas perversos", como aumento da procura e dos custos de saúde, 
estão a desafiar a sustentabilidade dos sistemas de saúde e requerem a ação de vários stakeholders. As colaborações 
geralmente ocorrem através de novas formas de organização, como redes. Embora existam muitos tipos diferentes de 
redes, o estudo da Sra. Peeters focou-se nas redes que incluem três ou mais organizações autónomas, que de forma 
deliberada trabalham juntas para atingir um objetivo comum. Como redes inter-organizacionais, com um objetivo 
comum, as redes são vistas como uma das soluções para a resolução de problemas complexos, sendo por isso crucial 
que sejam eficazes. No entanto, o conceito de eficácia da rede é fortemente teorizado e enganoso. A eficácia da rede 
tem várias dimensões.  
 
Em primeiro lugar, pode ser medida como indicador de resultado, por exemplo, aumento na qualidade do atendimento. 
Em segundo lugar, pode ser medida como indicador de processo, por exemplo, níveis de confiança entre os membros 
da rede e, por último, pode ser medido em vários níveis, por exemplo, ao nível da comunidade como um todo ou da 
organização individual. Este estudo teve como objetivo responder à questão de investigação "Quando é que as partes 
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interessadas, interna e externamente, consideram eficazes as redes dirigidas por objetivos?”. Foi feita uma distinção 
entre ambiente interno e externo. O ambiente interno foi definido como os stakeholders que participam nas redes e o 
ambiente externo consistia nos stakeholders de ambientes institucionais como agências governamentais e regulatórias. 
Os métodos utilizados incluíram análise documental e entrevistas. Os resultados mostraram alguma sobreposição entre 
o ambiente interno e externo e algumas diferenças de perspetiva. Em primeiro lugar, embora os resultados tenham 
sido considerados importantes, eles raramente são medidos. Em seguida, as perceções da eficácia da rede foram 
baseadas na qualidade das colaborações da rede. Assim, as redes são vistas como a norma, com pressões normativas, 
cognitivas e sociais para participar, e continuar, a participação na rede. Finalmente, alguma institucionalização de redes 
emergiu na prática, carecendo de evidências da sua capacidade para resolver problemas graves. As redes são 
incentivadas a refletir criticamente sobre quem beneficia com as suas atividades e se os resultados obtidos tratam 
problemas complexos. As partes interessadas devem definir claramente como e quando, que tipo de resultados e 
definir a eficácia da rede, através da avaliação de indicadores chave do desempenho. 
 
A Dra. Tiina Tuononen explicou que o conceito de career anchor foi desenvolvido para apoiar pessoas em situações de 
escolhas de carreira difíceis. O conceito ajuda a identificar a autoimagem pessoal e profissional; quão intimamente os 
valores se relacionam com a escolha da carreira. A experiência de trabalho e de vida são necessárias para ajudar a 
reconhecer talentos individuais, motivos, valores e obter conhecimento sobre coisas que são importantes. Quando um 
indivíduo se encontra numa situação difícil ou é forçado a fazer escolhas difíceis, encontra coisas na sua vida das quais 
não está disposto a desistir. Estas são consideradas “âncoras”.  
 
Edgar Schein (2006) encontrou oito career anchors. A teoria postula que todos têm uma âncora importante ou 
principal, sendo as restantes estáveis com mudanças ao longo do tempo. No estudo da Dra. Tuononen, foram 
recrutados 145 médicos especializados, com uma idade média de 50 anos e 22 anos de experiência profissional. Foi 
aplicado um questionário para que os participantes analisassem as career anchors através de pontuações médias e 
identificassem as mais importantes. Os resultados mostraram que a pontuação média mais alta entre todos os 
participantes, independentemente do sexo, era o estilo de vida, seguida pela competência técnica e funcional. A maior 
career anchor de liderança era a competência de gestão, com pontuações para esta âncora mais altas entre os 
participantes mais jovens e com menos experiência de trabalho. Analisando as career anchors mais importantes, o 
estudo mostrou novamente que a maioria era o estilo de vida e a âncora de competência gestora no geral, considerada 
importante por 10% dos participantes. As career anchors importantes para os líderes médicos eram estilo de vida, 
funcionalidade, competência técnica e dedicação a uma causa. Os profissionais ancorados no estilo de vida desejam 
conciliar o seu trabalho com a família e vida pessoal, sendo que esta foi considerada uma meta importante entre os 
líderes mais jovens. O conhecimento das career anchors mais importantes para os profissionais traduz-se como 
informação importante para as organizações. A consciência da autoimagem profissional pode apoiar o planeamento de 
carreira, escolha de emprego e o fornecimento e pedido de condições de trabalho que permitam aos indivíduos obter 
um melhor desempenho dentro da sua organização. Desta forma, é possível encontrar a melhor correspondência entre 
uma organização e um indivíduo.  
 
A Prof Tânia Gaspar apresentou um estudo piloto que foi desenvolvido em três hospitais que colaboram com o 
Ministério da Saúde. O estudo visa ajudar as organizações a enfrentar os crescentes desafios internos e externos, 
reformas, mudanças comportamentais, sociais e económicas. Começou antes da pandemia COVID-19 onde os desafios 
se tornaram maiores devido, por exemplo, a dificuldades de organização interna resultantes do fraco poder na tomada 
de decisão em termos de gestão, com consequências na satisfação no trabalho. O objetivo principal do estudo foi 
recolher contributos para especialistas em gestão de saúde pública proporem um modelo de avaliação 
multidimensional integrado e abrangente de organizações de saúde onde se incluem várias variáveis. 
 
Os investigadores reuniram três conclusões principais: 
 

1. A cultura organizacional tem um forte impacto na qualidade de vida e nos fatores de risco dos profissionais. 
Para melhorar os resultados e o processo das organizações de saúde, é importante focar na cultura 
organizacional. 

2. A relação entre a qualidade de vida dos profissionais, desempenho no trabalho e os fatores de risco é 
importante. Se houver uma boa gestão de risco, a qualidade de vida e o desempenho vai melhorar. 

3. Existe uma forte relação entre os resultados económicos e a satisfação do utente. 
 

Os resultados podem ser organizados por diferentes níveis. No nível político, os especialistas concordam com a 
necessidade de regulação da governação-transparência, planeamento estratégico de longo prazo, financiamento 
adequado do Serviço Nacional de Saúde Português, maior autonomia financeira e maior autonomia de gestão 
relativamente ao poder político central. No nível da gestão, os especialistas identificaram a necessidade de um 
planeamento estratégico de longo prazo considerando a otimização dos serviços, melhoria ao nível de comunicação 
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interna entre os diferentes níveis de hierarquia e monitorização regular da gestão na prática clínica. Para melhorar a 
qualidade das organizações de saúde, deve adotar-se uma perspetiva ecológica, incluindo para isso os membros da 
administração, diretores clínicos, profissionais de saúde de todas as categorias, utentes e outros stakeholders. As 
informações e recomendações são contributos importantes relacionados com a avaliação e monitorização da qualidade 
global das organizações de saúde.  
 
Durante a discussão, surgiu a questão do que é necessário para demonstrar a relação entre a colaboração inter-
organizacional e o desempenho da saúde. O Dr. Aunger respondeu que o método readotado é o de estabelecer o modo 
como as pessoas percecionam as formas como o desempenho poderia ser melhorado. Trata-se de construir teorias e 
testar de forma definitiva. É, no entanto, difícil comparar as diferentes colaborações nos sistemas de saúde. Para 
comparar dois sistemas de saúde semelhantes seria necessário um trabalho de colaboração recente e outro antigo, 
para tornar as mudanças evidentes. No entanto, é difícil avaliar um sistema complexo que vincula a colaboração ao 
desempenho, onde também há muitas estratégias de melhoria paralelas que ocorrem simultaneamente. A Prof. 
Gaspar, por outro lado, explicou que a sua equipa de investigação se esforçou para fazer a conexão entre a rede e os 
efeitos devidos ao ambiente dinâmico. 
 
Em termos do tipo de educação que poderia contribuir para a diferença no contexto de uma colaboração, a opinião da 
Sra. Peeter é que é muito importante os profissionais comecem, logo que possível, a familiarizar-se com as 
colaborações intersectoriais colaborativas e organizacionais. Algumas questões que dificultam esta colaboração são 
mais institucionais, como os fluxos financeiros que dividem diferentes profissões. Isso impede os profissionais de 
colaborarem para benefício do utente, porque têm incentivos diferentes e não é tão fácil financiar esforços 
colaborativos. Além disso, o Dr. Aunger revelou que os investigadores que fizeram as entrevistas durante a COVID-19 
acharam muito difícil recrutar qualquer trabalhador da linha da frente capaz de esclarecer a forma como a colaboração 
os afetou e como se sentiram a contribuir para as colaborações. 

Recomendações 

 Os stakeholders inter-organizacionais devem definir claramente como, quando, que tipo de resultados e 
definir a eficácia da rede através de indicadores-chave de desempenho. 

 As career anchors podem apoiar o planeamento de carreira, a escolha de emprego e proporcionar um melhor 
trabalho, permitindo aos indivíduos oferecer o seu melhor desempenho a uma organização. 

 
Principais Mensagens 
 

 As melhorias de desempenho podem ocorrer a partir de mudanças na eficácia cultural, particularmente em 
relação a uma melhor comunicação e consciencialização sobre o sistema de saúde local. Aspetos interligados 
de eficácia cultural incluem mudanças na cultura organizacional, liderança e melhoria na comunicação. 

 O conceito de eficácia de rede inter-organizacional é fortemente teorizado e evasivo. Este refere-se a redes 
onde três ou mais organizações autónomas trabalham juntas de forma deliberada e com um objetivo comum. 

 O conceito de career anchor ajuda a identificar como é que os valores pessoais se relacionam com a escolha de 
carreira. O conhecimento dos career anchors é relevante para tanto para os indivíduos como para as 
organizações.  
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Logística, Compras e Gestão de Operações 

Oradores:    Dr. Bart Noort, (Postdoctoral Researcher, University of Groningen); Dra. Maria Maia, (Institute for 
Technology Assessment and System Analysis (ITAS), Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany; 
Interdisciplinary Centro de Ciências Sociais (CICS.NOVA), Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa (FCT NOVA), Portugal); Dra. Chiara Morlotti, (Research fellow at the 
department of Management, Information, and Production Engineering, University of Bergamo); Dr. 
Oskar Roemeling, (Assistant Professor, University of Groningen). 

Moderação:   Sra. Hayley Welsh, (Director, Optimat; EcoQUIP Plus Project Coordinator). 

Resumo 

Uma efetiva gestão de operações, logística e compras são chave para reduzir o desperdício de tempo e de recursos, 
bem como mitigar a inflação dos custos dos sistemas de saúde e assegurar a disponibilidade dos consumíveis. Esta 
sessão explorou os benefícios das centrais de compras, da aplicação da metodologia lean e dos processos de decisão 
associados às compras e introdução de novos sistemas de agendamento.  

O Dr. Bart Noort discutiu como a evolução tecnológica conduz a um maior número de fármacos que ficam rapidamente 
disponíveis. Contudo, algumas dessas soluções tecnológicas são muito dispendiosas. O consumo de fármacos de custo 
elevado tem aumentado consistentemente ao longo do tempo, tendo um impacto negativo nos orçamentos da saúde, 
de forma global. São necessárias estratégias para conter as despesas e assegurar o acesso equitativo aos fármacos. 
Uma potencial solução para este problema é a estratégia da criação de centrais de compras. As compras centralizadas 
de prestadores de cuidados de saúde e de seguradoras podem aumentar o poder negocial e, assim, reduzir o peso 
financeiro. O Dr Noort usou a teoria dos stakeholders procurando conseguir melhores relações entre o comprador e o 
prestador em situações de compra centralizada de fármacos dispendiosos. O Dr. Noort procurou perceber a influência 
da indústria farmacêutica na compra centralizada de fármacos dispendiosos. Os resultados indicam que as seguradoras 
de saúde experienciam uma elevada legitimidade e sentido de urgência para conseguirem um efetivo controle dos 
gastos na saúde, mas têm um poder limitado para o conseguir. Por outro lado, os hospitais (i.e. médicos) demonstram 
uma legitimidade limitada para controlar os custos da saúde e estão maioritariamente focados em manter a autonomia 
profissional. A relação seguradora-hospital é incompatível devido a terem diferentes objetivos financeiros e fraca 
concorrência. As empresas farmacêuticas podem facilmente interferir nesta relação pela sua posição de poder e 
reduzir, por exemplo, a relação entre hospitais e seguradoras impedindo a transparência do preço dos medicamentos 
através de contratos de confidencialidade. Os prestadores e os compradores precisam de colaborar de forma próxima 
para atingir o valor ótimo no que diz respeito aos gastos. São necessários incentivos que criem sentido de urgência e de 
legitimidade para ambas as partes, bem como maior transparência de modo a facilitar relações mais fortes. Ambos os 
pontos são pré-requisitos para efetivamente se adotar uma estratégia de compras centralizadas. Os hospitais e os 
governos necessitam de encontrar formas de reduzir a sua dependência das empresas farmacêuticas.  

A Dra Chiara Morlotti discutiu os resultados do seu estudo referente a um sistema flexível de agendamento de 
consultas em ambulatório. A qualidade e a eficiência são características fundamentais no setor da saúde.  Longas listas 
de espera são o problema maior nos serviços de ambulatório, visto afetarem frequentemente a satisfação e a perceção 
de qualidade do serviço prestado. Para contrariar esta demora, o governo italiano introduziu o tempo máximo de 
espera para o acesso ao serviço (MTTS). Este estudo, acima referido, demonstra que o sistema de agendamento 
apresenta ineficiências. Através do desenvolvimento deste sistema flexível, o grupo de investigação pretendia reduzir o 
número de vagas não usadas e aumentar o número de utentes atendidos. Dos 4 grupos que foram usados para 
determinar o número de dias de tratamento que cada utente necessitava, em dois dos grupos verificou-se uma baixa 
taxa de tratamentos por utente antes da introdução do MTTS.  Após a introdução de flexibilidade e realocação das 
vagas usadas, livres e faltas, verificou-se uma taxa de tratamento acima dos 95% em todos os grupos. Isto é uma 
melhoria, especialmente nas prioridades médias. Este estudo concluiu que o anterior sistema rígido de agendamento 
não tinha em conta a variação diária da chegada de utentes e que o sistema flexível evita sejam forçados que 
procedimentos, aumentando o número total de doentes tratados em dias fixos.  

O Dr. Oskar Roemeling apresentou um estudo relativamente aos fatores que são barreiras e facilitadores da 
sustentabilidade da metodologia lean.  A metodologia lean tem um impacto positivo na performance de processos de 
cuidados, mas é ainda difícil de assegurar a sustentabilidade ao longo do tempo. A equipa do Dr. Roemeling está a 
estudar uma organização de saúde que implementou a metodologia lean. Do estudo que está a decorrer, pode 
destacar-se que fatores como comunicação, educação e liderança servem como facilitadores da metodologia lean. Por 
outro lado, fatores como recursos limitados (tempo, espaço), resistência à mudança e aversão ao risco ou medo atuam 
como barreiras.  

Dentro do contexto da saúde, algumas atividades facilitadoras podem melhorar a aplicação da metodologia lean. No 
fator da comunicação, é importante realçar que é um tema recorrente da agenda, estando a discussão a decorrer de 
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forma persistente. Além disso, através de uma maior consciência, construindo uma nova mentalidade, o fator educação 
sai reforçado. Finalmente o fator liderança é reforçado, estimulando e motivando os colaboradores através de 
coaching.  

Os comentários finais são de que a metodologia lean não é um sistema perfeito, mas ajuda a perceber o que está a 
acontecer nas organizações de saúde e ajuda a garantir uma melhor prestação de cuidados. Durante a discussão, 
partilhou a sua opinião sobre a forma como os médicos sentiram a sua autonomia comprometida ao longo do seu 
estudo. Oskar Roemeling foi questionado se pode existir uma hierarquia entre os fatores facilitadores. Na resposta, foi 
referido que é muito provável que exista. Outra questão foi relacionada com a replicabilidade das observações feitas 
através das frameworks apresentadas no estudo do Dr Noort. Partilhou que existe um nível de replicabilidade, mas 
temos que ter em consideração que era um estudo piloto, na Holanda, por isso poderão observar-se outros resultados 
em sistemas de saúde organizados de forma diferente. De seguida, a audiência questionou se hospitais e médicos 
devem ser vistos como dois diferentes tipos de stakeholders, tendo em conta que, na Holanda, os últimos 
frequentemente atuam de forma diferente. Isto tem interesse devido ao poder e influência que os médicos podem ter 
nos hospitais e de que forma isso pode perturbar as sinergias ou as relações entre os diferentes stakeholders nessa 
framework.  Os sistemas de saúde fazem face a desafios em vários níveis. Num ambiente globalizado, a logística, 
operações e compras são elementos vitais para termos sistemas de saúde efetivos, que estão confrontados com 
despesas crescentes.   

Adotar a metodologia lean pode impactar positivamente a efetividade de vários processos e ajudar na contenção de 
despesas, não comprometendo a qualidade e o valor. A compra de material médico provou – na recente pandemia 
COVID-19 – ser crucial para termos sistemas de saúde efetivos. Isto é verdade, não só para o material médico, mas 
também para os medicamentos. Um processo efetivo de compra de medicamentos, em particular dos mais onerosos, é 
chave para conter as despesas na saúde e assegurar o acesso a medicamentos vitais para toda a população. Esta sessão 
focou-se em aumentar a efetividade de vários processos de compras e de logística, ajudando a conter e controlar os 
custos em saúde, enquanto aumentamos o valor.  

Recomendações 

 Os hospitais e os governos são aconselhados a reduzir a sua dependência da indústria farmacêutica no sentido 
de efetivamente adotar estratégias de compras centralizadas. 

Principais Mensagens 

 O lean management não é um sistema perfeito, mas mesmo assim ajuda a compreender o que está a 
acontecer nos prestadores de cuidados e ajuda a assegurar melhores níveis de cuidados.  

 A flexibilidade é chave para conhecer os desafios da prestação de cuidados, bem como para garantir resiliência 
aos sistemas de saúde.  

 Garantir um custo justo de medicamentos e assegurar transparência na cadeia de valor global da saúde é 
crucial para reduzir as despesas dos sistemas de saúde relacionadas com medicamentos.  
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Melhoria dos Resultados em Saúde 

Oradores:    Dr. Jacopo Fagherazzi, (Università degli Studi di Verona, Italy); Dra. Joana Faro, (Centro Hospitalar 
Tondela-Viseu, EPE, Portugal); Sr. Alexander Micallef, University of Malta, Malta; Sra. Andrea 
Schweiger, (Karl Landsteiner Institute for Hospital Organization, Vienna, Austria); Dra. Kinga Zdunek, 
(Public Health Department, Medical University of Lublin, Poland). 

Moderação:   Sr. George Valiotis, (Executive Director, EHMA) 

Resumo 

O tema central da gestão da saúde é a melhoria dos resultados em saúde. Nesta sessão exploraram-se as diferentes 
maneiras pelas quais os resultados de saúde podem ser melhorados, por meio da melhoria da eficiência, da melhoria da 
qualidade, da gestão organizacional, da hospitalização domiciliária, da redução de internamentos hospitalares, entre 
outras. 

Andrea Schweiger explorou o papel das reuniões das equipas multidisciplinares na prestação de cuidados oncológicos. 
Todos os anos, 40.000 pessoas são diagnosticadas com tumores na Áustria. Este número deverá duplicar até 2040. Para 
enfrentar os desafios futuros no tratamento oncológico, serviços eficazes para o cancro são um fator crucial. As equipas 
multidisciplinares (EM) são fundamentais para essa ambição. As EM fornecem recomendações de tratamento com base 
nas informações sobre o utente e estão envolvidas na tomada de decisão coletiva para o cuidado dos utentes. As EM 
visam melhorar a comunicação e a tomada de decisão entre os profissionais de saúde. Estas tornaram-se um padrão de 
atendimento ao utente na Áustria; no entanto, os resultados são medianos em comparação com outros países 
europeus. Além disso, faltam evidências da sua eficácia com potencial de melhoria. Este projeto avaliou o trabalho 
desenvolvido por equipas especializadas em oncologia, consideradas EM, na Áustria. Foi realizada uma análise à 
estrutura, processos e resultados para identificar processos eficazes de trabalho em equipa, associados com tomada de 
decisão e cuidado centrados no utente. 

O impacto do tratamento desenvolvido por especialistas em oncologia foi avaliado com uma visão de como eles 
impactarão no futuro o tratamento dos tumores. A literatura sobre o contexto austríaco é escassa, uma vez que os 
estudos dos especialistas em oncologia são maioritariamente conduzidos no Reino Unido e EUA. Por conseguinte, existe 
uma falta de consciência dos processos eficazes e do impacto que esses resultados têm nos utentes na Áustria. Foi 
realizada uma revisão sistemática da literatura com foco nos painéis de especialistas em oncologia, nas EM e avaliação 
da qualidade. Além disso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com seis EM. O estudo teve como objetivo 
desenvolver um instrumento de autoavaliação sobre a eficácia das EM. Os resultados mostraram que é necessário 
melhorar a qualidade das informações apresentadas nos painéis de especialistas em oncologia, de modo a estruturar as 
discussões sobre a complexidade dos casos e de modo a perceber o papel dos participantes nos painéis. A consideração 
das perspetivas do utente deve ser tida em conta pelos painéis de especialistas em oncologia, pois há uma falta de 
informações sobre os resultados dos utentes. O projeto indica o papel crítico das EM na melhoria da eficácia, no 
incentivo ao cuidado centrado no utente e na melhoria da qualidade na tomada de decisão da equipa multidisciplinar. A 
ferramenta de autoavaliação desenvolvida pelo projeto apoia a avaliação do trabalho em equipa eficiente e inclui o 
utente na tomada de decisão no tratamento do tumor. 

O objetivo da revisão de Alexander Micallef foi explorar o impacto dos atrasos das altas médicas nos serviços 
hospitalares agudos. Os quatro objetivos do estudo incluíam uma definição operacional e conceptual do atraso na alta 
hospitalar, investigar os atrasos das altas em relação ao ambiente hospitalar, identificar as causas e efeitos dos atrasos 
nas altas em cuidados agudos e identificar a forma como os hospitais neutralizam as causas e efeitos dos atrasos nas 
altas clínicas. A pesquisa bibliográfica foi realizada entre 2017 e 2020 em literatura publicada entre 1990 - 2019. Foram 
incluídos apenas artigos referentes a enfermarias médicas e cirúrgicas, para adultos e referentes a serviços 
hospitalares. A revisão permitiu que a equipa de investigação elaborasse uma definição de atraso na alta hospitalar 
como um "utente de boa saúde que é desnecessariamente mantido no hospital devido a fatores organizacionais", no 
entanto, não surgiu uma definição operacional. Não foi observada nenhuma ligação entre o atraso na alta e as 
configurações específicas do serviço hospitalar (público vs. privado). Foi desenvolvido um modelo de atraso da alta 
hospitalar de causa e efeito. Este divide alta em fases de internamento e pós-alta do utente. As causas para os atrasos 
nas altas hospitalares incluíram gestão deficiente, planeamento de alta inadequado, idade do utente e problemas de 
transferência de cuidados (por exemplo: serviços sociais ineficientes, falta de vagas em lares de idosos, etc.). O 
aumento de camas ocupadas e a sobrelotação nas urgências, com implicações financeiras, foram alguns dos efeitos dos 
atrasos das altas hospitalares. As intervenções para reduzir as altas tardias foram baseadas em hospitais, e não em 
países, sem uma abordagem nacional consistente para a gestão do atraso das altas hospitalares identificada. 

A Dra. Joana Faro falou sobre atendimento hospitalar e domiciliário a utentes com gripe e pneumonia. Mais de 650.000 
mortes anuais estão associadas a doenças respiratórias causadas pela gripe sazonal. Portugal tem uma das maiores 
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taxas de mortalidade por pneumonia entre os países europeus. A Dra. Faro explicou que em 2015 surgiram unidades de 
hospitalização domiciliária em Portugal como resposta à baixa disponibilidade de camas hospitalares, e isto é um 
exemplo de inovação no sistema de saúde. A hospitalização domiciliária (HD) oferece cuidados de nível hospitalar para 
condições agudas, que normalmente exigiriam uma cama de hospital, na casa de um utente. O principal objetivo do 
programa é evitar a hospitalização convencional, reduzir o tempo de internamento e aumentar a humanização na área 
da saúde. A importância da HD durante a pandemia COVID-19 garantiu um aumento da capacidade hospitalar. 

Este estudo teve como objetivo comparar a probabilidade de óbito entre utentes com diagnóstico principal de influenza 
e pneumonia, tratada em hospitalização domiciliária e em hospitais tradicionais. Uma observação retrospetiva e um 
estudo transversal foram desenvolvidos para todos os utentes internados em HD e em internamento convencional ao 
longo de um período de dois anos. A gravidade da doença foi maior entre os utentes em hospitais tradicionais do que 
em hospitalização domiciliária. Os resultados mostraram uma taxa mais baixa de eventos adversos, relacionados com o 
consumo de medicamentos, em HD em comparação com o internamento convencional, menor duração do 
internamento e taxas de mortalidade mais baixas: os utentes em HD tiveram uma probabilidade menor de morte do 
que utentes de hospitais tradicionais. A HD pode ser uma alternativa eficaz à admissão hospitalar tradicional para um 
grupo específico de utentes. A HD parece ter melhores resultados para o utente, permite a manutenção e otimização 
da capacidade de camas hospitalares tradicionais, proporcionando uma alternativa melhor para o crescimento do 
número de condições cada vez mais complexas relacionadas com saúde. 

O Dr. Jacopo Fagherazzi apresentou um estudo de verificação pré-operatória no protocolo “fratura do colo do fémur em 
utentes com mais de 65 anos”. 120.000 casos de fratura femoral ocorrem em Itália anualmente; mais de metade ocorre 
em utentes com mais de 65 anos e 75% dos casos ocorrem em utentes do sexo feminino. Quase um terço dos utentes 
com fraturas do fémur viverão com uma incapacidade para o resto da vida. A intervenção precoce, em menos de 48 
horas, está demonstrado que reduz as taxas de mortalidade e o risco de complicações. Para melhorar a eficiência do 
departamento de Ortopedia do Hospital Universitário de Verona foi criada uma lista de verificação pré-operatória de 
modo a reduzir o tempo de acesso à cirurgia, sem diminuir a segurança do utente. A lista de verificação incluiu os 
indicadores de risco do utente para o tratamento em bloco cirúrgico. A lista de verificação é preenchida por um 
anestesiologista quando um utente com mais de 65 anos é diagnosticado com fratura do colo do fémur. 

O recrutamento prospetivo de utentes tratados sob a nova intervenção começou em Dezembro de 2020 (utentes com 
mais de 65 anos) e foram comparados a episódios de 2019. Os resultados da colheita de dados mostraram melhorias 
nos tempos de espera e aumento do número de cirurgias entre 2019 e 2020. Em 2020, as cirurgias que ocorreram 
dentro de 48 horas aumentaram de 74% para 78%. A relação entre o tempo de preenchimento da lista de verificação e 
o tempo pré-operatório e o preenchimento da lista de verificação e cumprimento dos cronogramas cirúrgicos foi 
também estudada. Os resultados mostraram que os utentes operados dentro do tempo de espera pré-operatório de 48 
horas foram semelhantes, sendo a lista de verificação preenchida ou não. No entanto, em utentes operados após 48 
horas, onde as listas de verificação foram concluídas, o tempo médio de espera foi significativamente menor do que 
entre os utentes sem uma lista de verificação. Foi levantada a hipótese de que as diferenças de resultados do utente 
podem estar associadas à lista de verificação. Os resultados sobre o preenchimento da lista de verificação e 
cumprimento do tempo cirúrgico mostraram que a lista de verificação não desempenha um papel direto, mas os 
resultados não são significativos devido ao pequeno tamanho da amostra neste grupo. A ferramenta desencadeou 
melhorias com um aumento percetível na eficiência. Ferramentas semelhantes podem ser úteis em outros cuidados de 
saúde. 

A Dra. Kinga Zdunek desenvolveu uma investigação sobre os direitos das crianças com necessidades especiais. Este 
estudo foi financiado por um projeto EU-Horizon 2020 - Modelos de Saúde Infantil Avaliados (MOCHA). O objetivo 
principal do projeto foi avaliar os vários parceiros dos cuidados de saúde primários de crianças na UE. Os principais 
contributos para o projeto refletem a Convenção sobre os Direitos da Criança (CORC), onde as crianças deveriam estar 
no centro de prestação de cuidados de saúde primários. No entanto, a noção de centralização na criança não está 
implícita em muitos sistemas de saúde e é extremamente importante para a saúde infantil ideal e desenho de serviços 
de saúde. Este estudo analisou as discussões mais intensas sobre saúde pública relacionadas com os serviços de saúde 
infantil na UE. Este revelou várias preocupações sobre crianças com deficiência. Para explorar mais este tema, foi 
elaborado um questionário semi-estruturado, como instrumento que pediu aos entrevistados, em 30 países para 
indicassem políticas que pareciam ter sido desenvolvidas devido à pressão pública, cultural ou política, e não em 
evidências baseadas em pesquisas ou eficiência. De 71 estudos de caso, surgiram 8 temas abrangentes, incluindo 
crianças com necessidades especiais. 

Os dados mostraram duas direções principais de iniciativas sociais na Europa: iniciativas contra o acesso desigual a 
serviços e iniciativas contra leis discriminatórias. Essas iniciativas foram correlacionadas entre si. A Dra Zdunek deu 
exemplos de iniciativas realizadas em países da União Europeia. Por exemplo, iniciativas no acesso desigual aos serviços 
na Áustria e Lituânia, e na Croácia e na Polónia iniciativas contra lei discriminatória. O estudo mostrou que as iniciativas 
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sociais desempenham um papel importante onde é dada particular importância ao papel dos pais e encarregados de 
educação que frequentemente atuam como defensores dos direitos das crianças. A falta de apoio financeiro, legislação 
discriminatória e falta de acesso a serviços podem ter efeitos de longo alcance nas crianças com deficiência. As 
implicações práticas que emergiram desta pesquisa foram a sua influência e contribuição para a Garantia para Crianças 
da UE. Esta garantia visa garantir livre acesso e efetivo à saúde, educação, nutrição e habitação para crianças 
marginalizadas, incluindo aquelas com deficiências. 

A discussão entre os oradores destacou a forte relevância das informações e dimensões de comunicação. Na verdade, a 
eficácia das intervenções inovadoras propostas nestes estudos podem depender de estratégias eficazes de informação 
e comunicação. Por exemplo, um facilitador chave para a EM é a existência de informações sobre os resultados de 
saúde compartilhadas por todos os especialistas. Envolver utentes no tratamento dos tumores pode significar um 
excesso de pressão sobre os utentes, ao mesmo tempo que garantir que eles sejam informados exige uma boa 
comunicação médico-utente. A hospitalização domiciliária requer um bom plano de comunicação com o hospital para 
verificar se as condições de vida são aceitáveis. A principal conclusão foi que a digitalização pode ser uma ferramenta 
de gestão essencial para melhorar a centralidade e envolvimento do utente. 

Melhorar a saúde supera o objetivo central do sistema de saúde. As abordagens inovadoras em cuidados hospitalares 
podem contribuir para esse objetivo, com práticas de comunicação e sistemas de informação adequados. Esta sessão 
destacou tais estratégias, como as equipas multiprofissionais para o cuidado do doente oncológico, o adequado 
planeamento dos internamentos para evitar atrasos nas altas hospitalares, a prática da HD, as listas de verificação 
preliminares para cirurgias ou iniciativas da sociedade em defesa dos direitos das crianças com necessidades especiais. 

Recomendações 

 Faltam evidências sobre a eficácia das equipas multidisciplinares. Mais investigações são necessárias para 
colmatar essa lacuna em diferentes configurações de país. 

 Para reduzir o atraso nas intervenções de alta do utente, é necessária uma estratégia nacional, visto que existe 

muita heterogeneidade nas práticas de alta entre hospitais dentro das configurações dos países. 

Principais Mensagens 

 Equipas multidisciplinares melhoram a eficácia, melhoram a qualidade da decisão profissional e melhoram o 
cuidado centrado no utente. 

 As causas para atrasos na alta dos utentes em hospitais incluem má gestão, planeamento de alta inadequado, 
idade dos utentes e problemas de transferência de cuidados, como provisões inadequadas de serviço social. 

 As unidades de hospitalização domiciliária podem aumentar a capacidade das camas hospitalares, o que é 
crucial durante crises como a pandemia de COVID-19. Além disso, os internamentos domiciliários reduzem o 
risco de efeitos adversos e diminuem a probabilidade de óbito. 

 A introdução de uma lista de verificação pré-operatória para utentes com mais de 65 anos com diagnóstico de 
fratura do colo do fémur pode melhorar o resultado para o utente e aumentar a eficiência hospitalar. 

 Apoios financeiros limitados, leis discriminatórias e falta de acesso aos serviços podem ter efeitos a longo 
prazo na saúde das crianças com deficiência. São importantes iniciativas sociais para garantir o acesso efetivo à 
saúde, educação, nutrição e habitação para crianças com deficiência. 
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Melhorar o Acesso aos Cuidados de Saúde e os Resultados em Saúde 

Oradores:    Sr. João Frutuoso, (Hospital Vila Franca de Xira, Clinical practice (M.D.) and Union Delegate); Dr. Ioannis 
Sarafis, (Postdoctoral Researcher, Aristotle University of Thessaloniki). 

Moderação:       Dra. Elly Breedveld, (Director, Stichting Perspekt, and Board Member, EHMA). 

 

Resumo 

A primeira EHMA PIE desta sessão foi apresentada pelo Sr. João Frutuoso que abordou o impacto do financiamento dos 
cuidados de saúde nos resultados para os utentes. O investimento em cuidados de saúde é essencial como promotor 
do desenvolvimento económico e social. Contudo, num mundo onde os recursos são escassos, é necessário identificar e 
analisar as relações entre os custos e os benefícios, para otimizar a escolha do financiamento e do valor dos cuidados 
de saúde.  

A despesa em saúde representa uma elevada proporção do PIB dos países da OCDE, com aumento nos últimos dois 
anos, principalmente devido à resposta à pandemia de COVID-19. Uma vez que os gastos com cuidados de saúde estão 
“sob o radar”, há uma necessidade cada vez maior de saber para onde vão os nossos recursos e encontrar melhores 
formas de os utilizar. É, portanto, importante avaliar qual o valor em saúde que emerge das despesas de saúde e ter 
mecanismos adequados para medir esse valor. A quantificação de “valor em saúde” ajudaria, em última análise, a fazer 
escolhas na atribuição de financiamento durante os processos anuais de negociação orçamental. O Sr. João Frutuoso e 
colegas analisaram a relação entre a despesa em saúde, em percentagem do PIB, e a mortalidade evitável, utilizando os 
últimos dados publicados no Relatório de Saúde da OCDE (2019). Tanto os custos (despesas de saúde apresentadas em 
percentagem do PIB e em termos absolutos) como os indicadores de valor em saúde (mortalidade evitável) foram 
utilizados como proxies. Ao utilizar a correlação de Spearman e regressão linear, os investigadores quantificaram o 
impacto do financiamento dos cuidados de saúde na mortalidade em doenças evitáveis e tratáveis. Os investigadores 
também estimaram a mortalidade global esperada, com base nos gastos com cuidados de saúde, em todos os países da 
OCDE. A diferença entre a mortalidade observada e a mortalidade esperada foi particularmente elevada na América do 
Norte e na Europa Oriental, e relativamente baixa na Europa Ocidental. Os resultados também mostram que a 
percentagem de financiamento dos cuidados de saúde é proporcionalmente inversa às mortes tratáveis e às mortes 
evitáveis, por 100.000 habitantes. Para uma investigação futura importava associar estes resultados à experiência e à 
satisfação reportadas pelo utente, utilizando os Patient Reported Outcome Measures (PROMs) como proxies. 

O Dr. Ionnis Sarafis, da Universidade de Salónica, falou sobre ir para além dos ensaios clínicos randomizados (ECRs) e, 
aproveitando o potencial existente nos dados do mundo real, fazer avançar a investigação clínica e melhorar o pós-
tratamento no cancro da mama. É a visão do projeto REBECCA, utilizar os dados do mundo real para promover a 
investigação clínica. REBECCA (Research on BrEast Cancer induced chronic condition supported by Causal Data of multi-
source data) é o acrónimo para um novo projeto de investigação sobre doenças crónicas induzidas pelo cancro da 
mama e apoiada na análise causal de dados de múltiplas fontes, com a duração de 4 anos e financiado no âmbito do 
programa de Investigação e Inovação “Horizonte 2020”, da União Europeia. O seu objetivo é melhorar a qualidade de 
vida de doentes com cancro da mama ou sobreviventes de cancro. O projeto está construído em torno de dois eixos:  

1. Investigação clínica através da análise de dados, para entender melhor como o tratamento influencia a 
qualidade de vida; 

2. Gestão de doentes, para melhorar intervenções ou escolhas de cuidados, a nível individual. 

O cancro tem várias comorbilidades e incapacidades associadas, e os doentes podem sofrer de uma ou mais 
comorbilidades. O REBECCA centra-se em três condições: neuropatia periférica induzida pelo tratamento do cancro da 
mama, fadiga relacionada com o cancro da mama e osteoporose induzida pelo tratamento adjuvante. Os ensaios 
clínicos randomizados (ECR) são o padrão na investigação clínica. No entanto, existem várias limitações à utilização de 
ECRs em condições crónicas complexas, pois os doentes podem sofrer de diferentes condições, influenciadas por 
diferentes variáveis. Além disso, os ECRs incluem, frequentemente, uma pequena amostra populacional e os 
investigadores não têm controlo sobre as variáveis independentes. O REBECCA pretende avançar para além dos ECRs, 
utilizando dados observacionais do mundo real. Os dados do mundo real podem já existir em grandes volumes (por 
exemplo, diagnósticos de doentes, registos de prescrições, registos de visitas, etc.), abranger grandes amostras 
populacionais e incluir amostras populacionais com várias características. Os dados do mundo real utilizados no 
REBECCA são recolhidos através de dados de sensores e de registos, recuperados através de aplicações móveis, registos 
de saúde eletrónicos e dispositivos wearables, como smartwatches ou bandas de fitness. O comportamento real dos 
doentes pode ser monitorizado, incluindo a sua atividade física, os hábitos alimentares, o sono, o ambiente e 
informação relacionada com a sua interação online. Uma vez recolhidos, os dados do mundo real são processados para 
extrair indicadores (por exemplo, as prescrições podem dar informações sobre sintomas, análise das pesquisas na 
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internet podem dar informações sobre o estado emocional, o acelerómetro do smartwatch em sessões de exercício). O 
objetivo mais importante do REBECCA é o uso de indicadores para inferir relações causais entre os PROMS e condições 
crónicas complexas. A modelação causal permite apontar causalidades e clarificar os fatores de confundimento. A 
modelação causal permitirá aos gestores e profissionais de saúde medir a segurança e a eficácia dos tratamentos do 
cancro da mama e medir o seu impacto na qualidade de vida, após o tratamento do cancro da mama, melhorar os 
resultados clínicos e os PROMs, e ajudar a desenvolver recomendações e tratamentos personalizados, com base nos 
dados recolhidos de cada doente, aumentando assim o valor em saúde para os doentes. Alguns desafios que podem 
surgir ao utilizar os dados do mundo real são a heterogeneidade dos dados que advém da utilização de diferentes 
fontes de medição, valores incompletos e erros no cálculo de indicadores.  

Na segunda parte da sessão, a discussão decorreu em torno da importância da medição do valor dos cuidados para os 
doentes. O Sr. João Frutuoso salientou que a necessidade da medição do valor decorre dos recursos limitados 
disponíveis e que, por isso, temos de demonstrar o custo-benefício dos cuidados (value for money). Sublinhou ainda 
que o conceito de valor difere de um interveniente para o outro. O Dr. Ioannis Sarafis sublinhou que os dados do 
mundo real disponíveis podem, também, ser usados para avaliar se os nossos dois sistemas de saúde são eficientes. Os 
oradores falaram, depois, sobre como o uso dos PROMS pode ser melhor incorporado nos cuidados de saúde. Uma 
maneira de o fazer seria encontrar mais evidências sobre como os PROMS estão ligados aos tratamentos. Por último, 
discutiu-se a dimensão ética da monitorização no projeto REBECCA, nomeadamente no que se refere à liberdade 
individual e à privacidade. Ioannis Sarafis salientou que os participantes do REBECCA se juntam voluntariamente ao 
projeto e podem optar por não ser monitorizados em determinados aspetos. No entanto, mencionou que os doentes 
com cancro gostam de ser acompanhados de perto, uma vez que, geralmente, se sentem isolados após a alta 
hospitalar. Assim, uma mais-valia para o doente é que os profissionais de saúde podem identificar, diretamente, se algo 
está errado com a sua saúde ou tratamento e fornecer o apoio adequado. 

Principais Mensagens 

 Num mundo com recursos escassos, é necessário identificar e analisar a relação entre custos e benefícios, a 
fim de otimizar a escolha para financiamento e do valor dos cuidados de saúde.  

 Medir o valor ganho com as despesas com cuidados de saúde pode ajudar a escolher a distribuição do 
financiamento, durante os processos orçamentais anuais.  

 A percentagem de financiamento dos cuidados de saúde é proporcionalmente inversa às mortes tratáveis e às 
mortes evitáveis, por 100.000 habitantes.  

 O projeto REBECCA pretende ir além dos ECRs, aproveitando o potencial dos dados do mundo real para o 
avanço da investigação clínica e para a melhoria do pós-tratamento do cancro da mama.  

 O uso de ECRs não é ideal quando se estuda condições crónicas complexas, uma vez que os doentes podem 
sofrer de diferentes condições que são influenciadas por diferentes variáveis. 

 Utilizando dados do mundo real, o projeto REBECCA pode recolher grandes volumes de dados existentes, 
abranger grandes amostras populacionais e incluir amostras populacionais com várias características e 
comorbilidades.  

 Aplicações de telemóveis, registos de saúde eletrónicos e smartwatches podem dar uma perceção sobre o 
comportamento real dos doentes, que podem ser processados para definir indicadores e usá-los para inferir 
relações causais entre os PROMS e condições crónicas complexas.  

 A modelação causal permite aos profissionais de saúde medir a eficácia dos tratamentos do cancro da mama, 
melhorar os resultados clínicos e os PROMs e ajudar a desenvolver cuidados personalizados. 
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Governação e Liderança  

Oradores:    Sra. Sharmi Haque, (Maastricht University); Sr. Nabil Jamshed, (Head of Corporate Governance, Guy's 
and St Thomas' NHS Foundation Trust). 

Moderação:   Sr.George Valiotis, (Executive Director, EHMA). 

Resumo 

Esta sessão EHMA PIE teve duas apresentações: a primeira sobre preparação para a pandemia, vigilância de políticas e a 
preparação necessária para futuras pandemias, e a segunda sobre governação aplicada e desenvolvimento. 

No tópico de preparação para a pandemia, a Sra. Sharmi Haque discutiu o papel da vigilância de políticas e 
epidemiologia jurídica na provisão de legislação para futuras pandemias de saúde pública. Durante uma situação de 
pandemia, a boa governação é imprescindível, uma vez que pode facilitar a tomada de decisões bem informadas e 
prevenir o incumprimento dos direitos humanos. A OMS tinha desenvolvido regulamentações internacionais, mas cada 
Estado-Membro era obrigado a desenvolver os seus planos nacionais. Nesse processo, a boa governação e as 
frameworks jurídicas foram defendidas tanto pela OMS como pela União Europeia. A pandemia COVID-19 viu uma 
resposta inconsistente nos Estados-Membros da UE, especialmente na ausência de solidariedade. 

A Sra. Haque começou com a demonstração do problema: “Qual a posição dos métodos de vigilância de políticas e 
epidemiologia jurídica na criação de legislação para futuras pandemias de saúde pública?”. Métodos de vigilância de 
políticas e epidemiologia legal podem ajudar a direcionar a criação de legislação adequada no futuro. As ferramentas 
qualitativas incluem vigilância de políticas – permitindo comparar diferentes países; estudos jurídicos doutrinários – 
para compreender o contexto em termos sociais, culturais e políticos; e relatórios jurídicos dos países – de atlas 
jurídicos como ‘Lex-Atlas: COVID-19’. As políticas devem ser analisadas no contexto da estrutura universal de direitos 
humanos - “um conjunto de princípios morais, jurídicos e políticos” para orientar os governos. Com a pandemia, os 
Estados-Membros da UE tiveram de lançar medidas que restringiram os direitos e as liberdades. Isto foi necessário de 
forma a conter a pandemia, mas deve ser proporcional. A pandemia inevitavelmente afetou os indivíduos, conforme 
indicado na framework de capacidades de Sen. A Sra. Haque afirmou que a preparação depende da implementação de 
diferentes mecanismos de governação. A eficácia das políticas e leis deve ser estudada para garantir uma intervenção 
mais eficaz em crises futuras. 

O Sr. Nabil Jamshed começou a sua apresentação com referência aos princípios de Nolan para uma boa governação: 
objetividade, abertura, honestidade, liderança, integridade, abnegação e responsabilidade (OAHLIAR). A boa 
governação inclui um desempenho eficaz, promoção de valores, transparência na tomada de decisões, 
desenvolvimento de capacidades e envolvimento das partes interessadas. O trabalho do Prof. Mervyn King no Good 
Governance Institute destaca a importância da gestão como uma dimensão da governação. Para a gestão, as 
organizações precisam de investir no desenvolvimento dos colaboradores e fazer análises inteligentes dos dados de 
forma a obter resultados sustentáveis. Têm sido utilizados diferentes modelos para a gestão das organizações.  

O modelo tradicional tem uma única administração que supervisiona vários locais, mas várias equipas de liderança e 
gestão, o que torna a estrutura pesada. Nos modelos intermédios, foi adicionado um nível regional, mas a existência de 
alguma duplicação ainda os tornou mais dispendiosos. Os modelos modernos utilizam estruturas de grupo (de 
hospitais, por exemplo), com gestão descentralizada, como franchising; isso reduz o peso da liderança. O centro define 
políticas e orientações, mas a gestão do grupo é clinicamente centrada e liderada. As equipas de gestão são triunviratos 
multidisciplinares: um médico, um enfermeiro e um gestor. Os recursos humanos e financeiros são centralizados para 
vários grupos, obtendo-se ganhos de eficiência. Para atingir este objetivo, é importante desenvolver uma estrutura, 
aproveitar ao máximo as sinergias, ter uma boa comunicação interna (um ‘fio condutor’) e implementar a coprodução 
com a gestão. O Sr. Jamshed está atualmente a implementar a estrutura AARE, com accountability, garantia e 
responsabilidade. Estes podem ser vinculados aos pilares da segurança do utente, eficácia clínica, experiência do 
utente, risco, compliance e partilha de melhores práticas, que apoiam a gestão de qualidade e garantem valor. 
Diferentes atores nos triunviratos desempenham papéis diferentes: o diretor clínico garante a accountability; os chefes 
de equipa asseguram a responsabilidade; e os centros de gestão asseguram as funções de gestão. Por serem ágeis e 
eficientes, estas estruturas agregam valor às organizações. 

A Sra. Haque comentou como os direitos humanos tendem a ser esquecidos, mesmo que sejam necessárias decisões 
moralmente corretas. Questionada sobre se as medidas pandémicas foram moralmente corretas, a Sra. Haque disse 
que os países tiveram de agir rapidamente, pois isso era mais importante. No futuro será desejável uma resposta mais 
coordenada. Acrescentou ainda que é necessária uma boa liderança para uma boa governação. 

O Sr. Nabil Jamshed considerou não ter existido muita relação entre direitos humanos e governação, mas reportou 
alguns exemplos, como saúde mental e atos de incapacidade no Reino Unido. As relações tendem a ser mais visíveis a 
nível governamental, mas não necessariamente a nível local. Existem diferentes abordagens a nível internacional, 
nomeadamente porque os tratados podem ser interpretados de forma diferente. Olhando para o que funcionou no 
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passado e o que pode ser utilizado no futuro, a COVID-19 levou a restrições aos direitos humanos básicos e, no futuro, 
as medidas devem ser proporcionais e racionais. Em relação a recomendações de políticas para uma melhor preparação 
para uma pandemia, o Dr. Jamshed argumentou que o uso da framework de direitos humanos pode e deve ser 
estendido de outras áreas onde já é comum, como a investigação. Este deu o exemplo do acesso às vacinas, as normas 
de proteção devem ser definidas ao nível político, mas a entrega deve ser equitativa. 

Relativamente à gestão, foi questionado se a gestão lean e triunviratos eficientes poderiam reduzir a necessidade de 
gestores ou transferência de alguns; e se o mercado está a diminuir ou apenas a mudar. O Sr. Jamshed sugeriu que as 
pessoas ainda são necessárias e os papéis podem sempre ser adaptados. Por exemplo, um modelo pode ter dois 
conselhos de administração compostos por pessoas diferentes, um com função consultiva e outro com foco na prática. 
Questionado sobre a relação entre médicos e gestores, o Sr. Jamshed esclareceu que, nos modelos de liderança clínica, 
o design dos serviços é uma missão crítica; a gestão administra, mas os médicos cuidam, e o conhecimento é essencial. 
A Sra. Haque disse que os médicos devem aprender gestão e adquirir competências adicionais de gestão. 

A nova legislação colaborativa na Inglaterra é uma nova construção. Em relação ao impacto nas organizações, precisa 
de sinergias entre os principais parceiros, que precisam partilhar uma única visão. Da mesma forma, para o modelo da 
OMS, a nova legislação colaborativa precisa abordar as necessidades de uma forma holística: não apenas a necessidade 
de cuidados, mas também todos os determinantes anteriores. É importante mudar das medidas de desempenho atuais 
para medidas de resultados; mas é difícil quando não existe uma definição uniforme de valor para os doentes, por 
exemplo. Na realidade, as populações são diferentes e suas necessidades também. 

As duas apresentações abordaram níveis muito diferentes de governação: o mais alto e um nível organizacional mais 
operacional. A sessão sugeriu que as políticas não são avaliadas e as abordagens de gestão não são repensadas com a 
frequência que deveriam. Além disso, foram apresentadas ideias inovadoras e encorajadoras para mudar este estado 
atual. 

Recomendações 

 Os Estados-Membros da UE devem implementar mecanismos para garantir que os direitos humanos sejam 
respeitados no caso de futuras pandemias. As medidas restritivas nessas circunstâncias devem ser 
proporcionais e racionais. A eficácia das políticas e leis deve ser estudada de forma a garantir uma intervenção 
mais eficaz em crises futuras. 

 A governação deve tentar observar os sete princípios Nolan de objetividade, abertura, honestidade, liderança, 
integridade, abnegação e responsabilidade. 

 As organizações devem investir na gestão, nomeadamente através do desenvolvimento dos colaboradores e 
da análise inteligente dos dados para obter resultados sustentáveis. Além disso, as organizações podem 
beneficiar de um modelo de governação descentralizado. 

 As equipas de gestão devem ser triunviratos multidisciplinares, incluindo profissionais de saúde e gestores, 
enquanto outras funções podem ser centralizadas, permitindo alguns ganhos de eficiência. 

Principais Mensagens 

 A preparação depende da implementação de diferentes mecanismos de governação. Os Estados-Membros da 
UE são diferentes, tal como as suas respostas à pandemia, o que teve um impacto nos direitos humanos 
básicos. Desta forma são necessários mecanismos de governação coerentes, de forma a garantir que os 
direitos humanos são respeitados no caso de futuras pandemias. Podem ser utilizados diferentes métodos 
para esse fim, sendo a vigilância de políticas um deles. 

 A governação não deve ser vista como burocracia. As organizações têm de ter líderes diferentes, com 
experiências e opiniões diferentes e devem ser tão inclusivas quanto possível. Ter equipas multidisciplinares e 
remover a carga da gestão pode agregar valor. 
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Cuidados Centrados no Utente e Integração de Cuidados 

Oradores:    Sra. Cláudia Teresa Nelas Dias De Almeida; Dr. Axel Kaehne, (Reader Health Services Research, Medical 
School, Edge Hill University); Prof. Mieke Rijken, (Netherlands Institute for Health Services Research; 
Dr Anneli Hujala, University of Eastern Finland). 

Moderação:   Dr. Axel Kaehne, (Reader Health Services Research, Medical School, Edge Hill University). 

Resumo 

Segundo a Sra. Dias de Almeida, a integração dos cuidados é motivada por um número crescente de pessoas que vivem 
com doença crónica, pelo aumento da esperança de vida e por uma necessidade crescente de cuidados de saúde 
associada a cuidados sociais. Todas as necessidades de cuidados de saúde devem ser abordadas simultaneamente e os 
indivíduos devem ser vistos como um todo psicofísico e social. Isto exige uma cooperação de todos os stakeholders 
envolvidos. Só um pensamento estruturado e centrado no utente pode contribuir para uma melhor experiência do 
doente e atingir objetivos de eficiência, eficácia e qualidade para este. A Sra. Dias de Almeida explicou que o conceito 
de integração dos cuidados é diversificado, contudo existem pontos comuns, que incluem a coordenação 
multidisciplinar entre os membros da equipa, a ponderação das necessidades do utente, da família e dos prestadores 
de cuidados, a melhoria da experiência dos cuidados e a redução dos custos. 
 
A Sra. Dias de Almeida esmiuçou as diferenças entre "cuidados de transição" e "transição de cuidados". Os cuidados de 
transição são vistos como uma simples transferência do doente dos cuidados de um profissional para outro. A transição 
dos cuidados de saúde é uma abordagem mais holística, que inclui a componente social. O foco é o doente, os seus 
pontos de vista, experiências e necessidades. Riscos associadas às transições e as transições falhadas resultam no 
aumento da morbilidade, visitas adicionais à urgência, duplicação ou perda de exames ou tratamentos e acima de tudo 
danos emocionais e físicos para os doentes e famílias. Os resultados finais colocam em risco a qualidade de vida dos 
doentes, gerando despesas para as organizações e sistemas de cuidados de saúde. 
 
Foram fornecidas alternativas eficazes que permitirão transições de cuidados seguras, as quais incluem algumas opções 
chave universais, como por exemplo o planeamento precoce da alta, constituição de equipas multidisciplinares, 
existência de ligações com o apoio comunitário e parcerias com instituições sociais, presença de uma cultura de 
colaboração entre profissionais, existência de recursos para inovar e melhorar os serviços. A transição dos cuidados de 
saúde emerge das necessidades individuais dos utentes e das suas famílias. O objetivo é capacitar e apoiar o utente e o 
prestador de cuidados no processo de transição e adaptação de volta ao lar, uma vez que tal pode acontecer após um 
longo período de hospitalização, existindo a possibilidade de uma mudança profunda na vida dos utentes e das suas 
famílias. Por conseguinte, é necessário planear, preparar e adaptar. 
 
Na segunda parte da sessão discutiu-se o Patient Journey Maps (PJM) com o Dr. Axel Kaehne, Prof. Rijken e Dr. Hujala. 
Os PJM estão a tornar-se ferramentas muito populares na gestão dos doentes, pois contêm todos os pontos de 
contacto ao longo do seu percurso. O “mapa” pode ser um esboço simples e cronológico feito por um clínico ou por um 
administrativo. As versões avançadas podem mapear vários serviços em conjunto. O PJM pode considerar também 
diferentes alternativas e diferentes vias no percurso dos cuidados de saúde dos doentes. As duas grandes áreas em que 
os PJM podem fazer a diferença são: 
 

1. Identificar lacunas nos serviços que apresentam barreiras ao acesso ou uma transição fraca entre os serviços, 
para os doentes e utilizadores, reunindo os vários conhecimentos e informações disponíveis. 

2. Ajudar os gestores a compreender a perspetiva do doente, alargando a discussão para além dos orçamentos e 
resultados, ajudando a identificar os atrasos e as falhas. 

A Prof. Rijken discutiu as limitações do mapeamento do trajeto dos doentes crónicos e fez algumas recomendações, 
com o objetivo de melhorar a ferramenta. No caso de doenças crónicas, os objetivos de cuidados e tratamentos são 
muito mais ambíguos. Os PJMs podem simplificar demasiado o trajeto do utente. 
 
Para captar a experiência completa do utente o mapeamento deve começar antes de a pessoa contactar a instituição 
de cuidados. Os mapas devem incluir as crenças e atitudes do indivíduo, as suas expectativas e emoções. Em segundo 
lugar, estas ferramentas descritivas refletem uma visão tradicional dos cuidados prestados pelos profissionais numa 
instituição de cuidados, ignorando o papel fundamental da autogestão da saúde e dos cuidados. Em condições crónicas, 
uma parte importante dos cuidados é prestada pelos próprios doentes na sua vida quotidiana. Assim, o mapeamento 
deve iniciar-se nos cuidados mais importantes, os executados no lar. Finalmente, o doente padrão não existe e as 
pessoas com condições crónicas são heterogéneas. Uma doença crónica pode afetar significativamente a capacidade do 
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indivíduo para o autocuidado, bem como o que ele está disposto a fazer a esse respeito. Por conseguinte, a 
segmentação do doente precisa de ser incluída no mapeamento do trajeto do utente. 
 

Os oradores afirmaram que, se forem investidos recursos para apoiar melhores transições de cuidados, isso 
acrescentará custos diretos, mas que serão compensados por ganhos na qualidade de vida dos utentes. O mapeamento 
do trajeto dos doentes pode resultar em reduções significativas de custos, devido ao aumento da eficácia dos cuidados. 
Se as transições não forem bem geridas, o utente regressa ao hospital, com a possibilidade de perder ganhos que foram 
alcançados. Em conclusão, por vezes a importância de concentrar os recursos nas transições de cuidados deve ser 
apresentada aos gestores e aos decisores com provas quantitativas, que demonstrem os benefícios que serão obtidos 
com estes instrumentos. 

Recomendações 

 Mecanismos eficazes que permitam transições seguras de cuidados podem ser alcançados com componentes 
chave: planeamento precoce da alta; envolvimento de equipas multidisciplinares; ligações ao apoio 
comunitário; parcerias com instituições sociais; existência de uma cultura de colaboração entre profissionais 
de diferentes áreas e organizações; autonomia profissional; recursos para inovar e melhorar os serviços. 

 Um pensamento estruturado e centrado no doente pode permitir melhorar a experiência deste e alcançar os 
objetivos de eficiência, eficácia e qualidade para o doente. 

 Processos padronizados e comunicação entre profissionais de saúde originam uma melhor coordenação dos 
cuidados. 

Principais Mensagens 

 A integração dos cuidados é motivada pelo aumento do número de pessoas que vivem com doenças crónicas, 
pelo aumento da esperança média de vida e por uma necessidade crescente de cuidados de saúde e cuidados 
sociais associados. 

 A transição de cuidados de saúde é fundamental na integração dos mesmos. O diálogo durante a transição de 
cuidados emerge das necessidades individuais da família, com o objetivo de capacitar e apoiar o doente e o 
prestador de cuidados, durante a transição para o regresso à sua casa. 

 Os pontos fortes do mapeamento do trajeto do doente são o conhecimento e a informação que este 
documento fornece e a mudança da lógica organizacional para a perspetiva do doente. 
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Gestão da Transformação Digital 

Oradores:    Sra. Laura Cigolot, (Head of Secretariat, European Alliance for Access to Safe Medicines (EAASM)); Dr. 
Rui Dang, (Senior Lecturer in Health Economics at Westminster International University in Tashkent 
and Visiting Professor in Demographic Economics at Gdansk University of Technology). 

Moderação:   Ass Prof Dra Eva Turk, (University of Oslo, Norway; University of Maribor, Slovenia). 

Resumo 

Nesta sessão EHMA PIE, a Sra. Cigolot destacou a pertinência da sua apresentação “A Ação da Colaboração Europeia 
sobre Erros de Medicação e Rastreabilidade (ECAMET)” no Dia Mundial da Segurança do Doente e o Dr. Dang falou 
sobre “Interligar a Cadeia de Blocos e Sustentabilidade Ambiental na Gestão dos Cuidados de Saúde”. 

A Sra. Cigolot destacou que a Aliança Europeia para o Acesso a Medicamentos Seguros (EAASM) defende as iniciativas 
de segurança do doente e, no ano passado, iniciou um projeto de segurança do doente nos erros de medicação. Os 
erros de medicação são uma causa comum da ocorrência de eventos adversos que provocam danos aos doentes, 
especialmente em contexto de cuidados agudos. Os eventos adversos associados a erros de medicação contribuíram 
para internamentos hospitalares prolongados, aumento da morbilidade e mortalidade. Estima-se que o custo anual dos 
erros de medicação seja de 42 mil milhões de dólares; quase todos os erros são evitáveis. Na Europa há falta de 
harmonização dos dados. A variabilidade adicional dos dados nos 27 Estados-Membros da União Europeia é elevada em 
relação ao risco de sofrer um erro de medicação em situações de cuidados agudos. As principais áreas de risco são 
aquelas que combinam doentes de alto risco com medicamentos de alto risco, como unidades de cuidados intensivos 
(UCI) e serviços de oncologia. As principais vítimas dos erros de medicação são os doentes e os seus familiares, mas os 
profissionais de saúde, que cometem o erro, são vítimas secundárias, traumatizadas pela ocorrência do evento adverso. 

A EAASM criou a “A Ação de Colaboração Europeia sobre Erros de Medicação e Rastreabilidade” (ECAMET), una 
iniciativa europeia de segurança do doente com organizações científicas e profissionais de saúde. A ECAMET visa 
combater os erros de medicação através da realização de um inquérito pan-europeu. Os resultados dos inquéritos irão 
catalisar a identificação e a partilha das melhores práticas e estimular a inovação ao nível hospitalar em toda a Europa, 
através de processos digitais e de alterações comportamentais dinâmicas internas. O inquérito da ECAMET é um estudo 
em curso realizado em hospitais de 12 países europeus. 

Os resultados preliminares mostram que quase nenhum dos hospitais disponibiliza publicamente os seus dados de 
erros de medicação. Identificou-se a falta de digitalização e automatização nos hospitais europeus ao nível dos 
processos de gestão de medicamentos (preparação, fornecimento e administração), os quais incluem muitos processos 
manuais. Isto torna difícil estimar o número de erros ao nível da medicação. Para melhorar o desempenho em termos 
de segurança dos medicamentos, a maioria dos hospitais estabelece objetivos para medir e monitorizar os erros ao 
nível da medicação, embora numa proporção significativa de hospitais não existam profissionais de saúde treinados 
para detetar os erros. A maioria dos sistemas de prescrição e de distribuição de medicamentos dos hospitais não estão 
disponíveis para todos os doentes e nem sempre estão integrados com os cuidados de saúde primários. Estes sistemas 
de prescrição estão muitas vezes limitados a enfermarias dos serviços de Oncologia ou UCI. No futuro, será necessário 
implementar sistemas de prescrição ou distribuição de medicamentos mais eficazes para a vigilância e redução dos 
erros de medicação. Contudo, o inquérito da ECAMET identificou o financiamento, os recursos humanos e a 
inexistência de pessoal treinado como os principais obstáculos à implementação de tecnologias inovadoras para 
melhorar a gestão dos medicamentos. 

O tema do Dr. Dang sobre “Interligar a Cadeia de Blocos e Sustentabilidade Ambiental na Gestão dos Cuidados de 
Saúde” foi inspirado em discussões com técnicos de informação, anteriores à COVID-19. O discurso do Dr. Dang 
explorou a forma como a blockchain pode apoiar os sistemas de saúde europeus na transição digital para sistemas 
ambientalmente mais sustentáveis, uma das prioridades políticas para a União Europeia. Avanços técnicos, como a 
blockchain, têm o potencial de ajudar a resolver algumas questões de sustentabilidade. A blockchain é um banco de 
dados distribuídos imutável, um registo de blocos, que são ligados e replicados em todos os nodos da rede. Um bloco é 
um contentor digital que pode ser usado para registos eletrónicos de particulares, pagamentos de seguros e 
reclamações. As transações são protegidas por criptografia de chave pública. O código de cada novo bloco é construído 
sobre o código do bloco anterior. Isso implica que o custo diminui à medida que o número de blocos aumenta. A cadeia 
de blocos garante que os blocos não possam ser adulterados e os utilizadores utilizam pseudónimos. Na Estónia foram 
realizados alguns testes com cadeias de blocos públicos. 

O Dr. Dang explicou a diferença entre uma cadeia de bloco pública, onde os participantes podem entrar e sair 
livremente, e uma cadeia de blocos privada, que conecta clínicas e prestadores privados aos doentes. As características 
e benefícios das cadeias de blocos privadas foram destacadas por promoverem uma relação de um-para-um entre a 
instituição e o utilizador e facilitarem a partilha de registos eletrónicos. Os modelos de blockchain podem ser 
particularmente benéficos para doentes com múltiplas morbilidades e doenças crónicas. As aplicações de blockchain 
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podem ser aplicadas pelos gestores de saúde para monitorizar e rastrear a cadeia logística, armazenar e transferir de 
forma segura e eficaz os dados médicos. Para os gestores de saúde, as vantagens da blockchain incluem a total 
rastreabilidade da informação, sistemas de partilha de informações descentralizados e maior segurança. Um relatório 
de 2020 da OCDE sobre a política de blockchain salientou como as aplicações da cadeia de blocos apoiaram o combate 
à pandemia por COVID-19 e a sua utilização em outras áreas do sistema de saúde. Em fevereiro de 2019, uma 
recomendação da Comissão Europeia sobre os Registos de Saúde Eletrónicos defendeu que os Estados-Membros 
partilhassem os registos eletrónicos para reduzir o sobrediagnóstico e permitir o tratamento transfronteiriço de 
doentes. A blockchain pode facilitar a aplicabilidade desta recomendação. 

Considerando o impacto ambientalmente sustentável da implementação da blockchain na gestão dos cuidados de 
saúde, várias vantagens, incluindo maior eficiência na prestação de cuidados, cargas de trabalho reduzidas, maior valor 
para o doente e melhores resultados em saúde para os doentes, são possíveis. A remodelação da prestação de 
cuidados de saúde decorrente da implementação da blockchain teria um efeito multiplicador na redução do 
desperdício físico e do consumo de energia. A aplicação da blockchain é compatível com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), permitindo aos gestores controlar a sua conformidade e os progressos realizados 
no que respeita aos ODS.  Como ilustração de boas práticas, o Prof. Dang deu exemplos de Cadeia de Cuidados e de 
Cadeia de Doenças, onde a blockchain tem sido implementada nos cuidados de saúde primários e para apoiar as 
comunicações holísticas do sistema de saúde. 

No entanto, o Prof. Dang destacou as dificuldades de aplicar a teoria à prática, reconhecendo a imaturidade da 
tecnologia e as questões éticas que derivam da falta de legislação para a blockchain. A novidade que a blockchain traz 
levanta questões sobre a escassez de profissionais de saúde familiarizados com esta tecnologia e, por outro lado, 
profissionais das áreas das tecnologias que entendam as problemáticas do sistema de saúde. A conclusão do Prof. Dang 
destacou a necessidade de reconhecer as oportunidades que a blockchain pode oferecer na criação de serviços de 
saúde mais equitativos, eficientes e mais respeitadores do ambiente. 

Durante a sessão de perguntas e comentários, a Dra. Eva Turk destacou as preocupações associadas à significância dos 
dados e à cadeia de blocos e se as questões associadas às criptomoedas (bitcoin) são transferíveis para a utilização 
destas tecnologias nos cuidados de saúde. O Dr. Dang reconheceu que há semelhanças entre a bitcoin e a blockchain, 
mas, no entanto, a blockchain é neutra em comparação com a crescente controvérsia da bitcoin. A blockchain, quando 
aplicada aos sectores da saúde, tem um elevado potencial, como a sua aplicação no tratamento da diabetes, com 
vantagens significativas nos cuidados prestados ao doente, na monitorização e gestão da doença e na personalização 
dos cuidados prestados. Em resposta a uma pergunta sobre como um melhor desempenho nos erros relacionados com 
a  medicação pode ter impacto na motivação dos profissionais de saúde, melhorar a segurança psicológica e ser um 
ponto de partida para a transformação cultural, a Sra. Cigolot reforçou o objetivo claro da ECAMET em abordar algumas 
destas questões, apelando às instituições europeias e aos Estados-Membros para a promoção de regulamentos e 
orientações sobre a rastreabilidade dos medicamentos, para evitar erros relacionados com a medicação. 

Recomendações 

 Para enfrentar os desafios decorrentes dos erros de medicação, a gestão da saúde deve promover a 
introdução de sistemas de rastreabilidade nos hospitais. 

 Aprimorar a Recomendação (EU) 2019/243 da Comissão Europeia de 6 de fevereiro de 2019 relativa a um 
formato europeu de intercâmbio de registos de saúde eletrónicos, permitindo que os Estados-Membros 
partilhem registos eletrónicos de doentes reduzindo assim o sobrediagnóstico e permitindo o tratamento 
transfronteiriço de doentes 

 Os sistemas de prescrição ou de distribuição de medicamentos devem expandir-se para além dos serviços de 
oncologia e UCI. Os sistemas de prescrição e de distribuição de medicamentos devem ser integrados nos 
cuidados de saúde primários, permitindo aos profissionais medir e monitorizar os erros de medicação, a fim de 
melhorar o desempenho em termos de segurança dos medicamentos. 

 A promoção de regulamentos e orientações sobre a rastreabilidade dos medicamentos contribuirá para a 
implementação eficaz dos sistemas de prescrição e de distribuição de medicamentos, necessários para a 
vigilância e redução dos erros relacionados com a medicação. 

 A tecnologia de blockchain ainda não está pronta para ser implementada na prática, pelo que a investigação e 
inovação são necessárias para desenvolver a tecnologia de cadeia de blocos nos cuidados de saúde. 

Principais Mensagens 

 A maioria dos hospitais não disponibiliza publicamente os seus dados de erros relacionados com a medicação. 
Além disso, existe falta de digitalização e automatização dos processos de gestão de medicamentos 
(preparação, distribuição e administração) dos hospitais europeus. Estes processos incluem processos manuais 
que contribuem para as dificuldades em estimar os números de erros relacionados com a medicação. 
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 A implementação da blockchain a nível organizacional pode melhorar a relação doente-prestador, ao mesmo 
tempo que contribui para o reequilíbrio das tarefas dos profissionais de saúde. 

 É importante reconhecer as oportunidades que as tecnologias de blockchain podem trazer para tornar os 
serviços de saúde mais equitativos, eficientes e mais respeitadores do ambiente. 

 

 

 

 

 

 


