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As recomendações
do Health Parliament
Portugal são o produto
do trabalho de 60 jovens
entre os 21 e os 40 anos.
Também eles ousaram,
desde cedo, dar o seu
contributo para melhorar
o futuro da saúde
em Portugal.

MARCELO REBELO DE SOUSA
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Mensagem de Sua Excelência o Presidente da República para o Policy Report do Health
Parliament Portugal
Caros membros e participantes do primeiro Health Parliament Portugal:
Foi com muito interesse que acompanhei o desenrolar dos trabalhos do Parlamento da
Saúde em Portugal, uma inédita simulação da atividade parlamentar para promover a
discussão e a intervenção cívicas sobre o tema da saúde, ao qual concedi o meu Alto
Patrocínio.
Desde janeiro, já tiveram lugar múltiplas atividades, sendo central o debate em plenário,
com quatro sessões realizadas, durante as quais os deputados debateram e aprovaram as
recomendações que agora são reunidas neste documento final.
Recordo a este propósito que o Governo, na sessão inaugural que decorreu em janeiro na
Reitoria da Universidade Nova de Lisboa e na pessoa do secretário de Estado da Saúde,
prometeu manter uma porta aberta para a colaboração com o Parlamento da Saúde e até,
repetindo as suas palavras, “dar seguimento a algumas das sugestões” que resultassem
dos respetivos trabalhos.
Aqui estamos, pois, e o Presidente da República não podia senão congratular-se por
uma iniciativa realizada pela sociedade civil, através da associação entre duas empresas
privadas, uma universidade pública e um prestigiado meio de comunicação social.
A participação dos deputados, cidadãos voluntários que desinteressadamente aceitaram
participar no projeto, garantiu, estou seguro, o seu sucesso, pelo interesse que a iniciativa
despertou na opinião pública e nos círculos efetos às questões da saúde.
É na mobilização dos cidadãos e das instituições, atentas a questões estruturantes da
sociedade portuguesa, como neste caso sucedeu, que reside, em grande parte, a chave para
dar resposta aos anseios dos portugueses.

8

O trabalho não acabou, naturalmente, e as palavras que dirijo a todos quantos participaram
nestes seis meses de reflexão e debate são por isso de encorajamento.
As 58 recomendações aprovadas pelo Parlamento da Saúde merecem estudo e reflexão, e
serão, estou certo, uma base sólida e segura para responder aos anseios e preocupações
dos portugueses.
Obrigado pelo vosso contributo verdadeiramente nacional.
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ANTÓNIO RENDAS
REITOR DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Health Parliament Portugal: ir buscar ao passado lições para construir um futuro melhor
É inquestionável o contributo que a iniciativa do Health Parliament Portugal já teve para
o debate sobre o futuro da saúde em Portugal. Mas numa sociedade como a nossa é bem
conhecida a capacidade de atenuar ou até mesmo de neutralizar “ondas de choque” deste
tipo, contendo propostas de atuação bem definidas, sobretudo quando vêm da sociedade
civil. O silenciamento é ainda mais eficaz quando as propostas são mais metodológicas do
que ideológicas e não têm origem em grupos de intervenção, ou de pressão, bem conhecidos
na área da saúde. Ou seja, as propostas do Health Parliament não são corporativas nem
político-partidárias, e por isso a tentação de as silenciar estará sempre latente.
Quando tive o privilégio de me dirigir, no último plenário, aos jovens parlamentares, comecei
por lembrar um texto publicado em 1987, pela SEDES, intitulado: “Que política de saúde para
Portugal?”, com prefácio e organização de António Correia de Campos, João Morais Leitão
e José Pinto Correia. O livro começa com uma nota introdutória de Guilherme D’Oliveira
Martins, que, citando Francisco Manuel de Melo, lembra como “a doutrina dos dias é
vagarosa, mas firme” e atribui a José Pinto Correia a ideia da promoção do debate sobre o
tema. Infelizmente, o ideólogo e João Morais Leitão já faleceram há bastante tempo e eu,
que privei com ambos em ambientes e contextos muito diferentes, não posso deixar de lhes
prestar modesta homenagem. Embora muito diferentes, até ideologicamente, fizeram muito
falta no debate público nas décadas que se seguiram.
José Pinto Correia era um médico notável e um professor universitário de exceção.
Tive o privilégio de ser seu aluno no 5.º ano do curso e fiquei sempre em contacto com
ele. Quando voltei do estrangeiro era ele Vice-Reitor da Universidade de Lisboa e ainda
planeámos iniciativas conjuntas para os países da lusofonia na área da saúde, aproveitando
as potencialidades do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Infelizmente, morreu pouco
depois. Tinha uma personalidade frontal e era muito crítico, como médico e como cidadão,
dos problemas do sistema de saúde. No final do já referido livro, cuja leitura recomendo
aos parlamentares, José Pinto Correia escreveu um capítulo que intitulou: “Contradições
detetadas: assimetrias entre o ideal e o real postas em evidência durante o encontro”, que
dividiu de acordo com os temas dos quatro painéis e que, guardadas as devidas distâncias
de três décadas, são de uma flagrante atualidade. Cito apenas um exemplo por painel,
comparando o ideal (I) com o real (R):

10

1. W
 elfare State:
I – O Serviço Nacional de Saúde (SNS) deve existir como corpo autónomo, ao lado de
outras formas e distinto de Ministério da Saúde (MS).
R – O SNS e o MS têm-se confundido, agravando as funções de gestão do MS.
2. Problemas da tecnologia contemporânea:
I – Tecnologias modernas eficazes e rentáveis.
R – Assimetrias enormes, com equipamentos não rentáveis e carência de outros.
3. Gestão de recursos humanos:
I – Pessoal não médico em qualidade e número.
R – Escassez ou ausência de numerosos profissionais não médicos.
4. Sistema hospitalar:
I – Sistema aberto, flexível.
R - Sistema bloqueado.
A seleção destes exemplos é da minha exclusiva responsabilidade, mas vale a pena
consultar a totalidade das contradições para se perceber como a análise do problema está
feita há muito tempo. Claro que haverá sempre atualizações e melhorias e certamente
haverá também que reconhecer os progressos realizados. Contudo, a retórica à volta da
saúde é tentadora, e por isso recomendo aos parlamentares que não percam mais tempo.
Portugal precisa de um pacto de regime sobre a saúde e está nas vossas mãos “provocar”
os decisores políticos para que tal aconteça. Certamente que poderão contar com todos
aqueles que, na organização do Health Parliament, vos têm apoiado até aqui, mas isso não
chega para evitar que daqui a 30 anos alguém venha recordar as vossas recomendações
como mais uma oportunidade perdida, porque não conduziu a qualquer ação com impacto
na saúde dos portugueses. Oxalá tal não aconteça!
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FILIPA COSTA
DIRETORA-GERAL DA JANSSEN PORTUGAL

“Navegavam sem o mapa que faziam“
Esta ideia de Sophia de Mello Breyner Andresen espelha muito bem o sentimento partilhado
pelas equipas que ousam verdadeiramente inovar, sonhando construir o futuro.
Foi com esse arrojo que a Janssen lançou o Health Parliament Portugal e, decorridos todos
estes meses de intenso trabalho, fica a certeza de uma aposta totalmente ganha.
Ganha pelo contributo gerado para a saúde em Portugal, pela colaboração que pautou esta
construção de políticas de saúde, pela fantástica parceria estabelecida entre empresas de
diversos setores: farmacêutico, tecnológico, media e academia; e pelo sucesso alcançado
em termos de mediatismo, de impacto social e de relevância das recomendações emitidas,
que certamente servirão aos portugueses.
Com uma enorme vontade de contribuir para o futuro do nosso país quisemos ajudar a
identificar os constrangimentos e desafios e a construir estratégias para a saúde. Um
sistema centrado no doente, num doente informado e consciente, passa a ser um sistema
construído por profissionais de saúde competentes e orientados para as pessoas, por
utentes proativos e por decisores políticos orientados para os resultados em saúde. Passa a
ser um sistema construído por todos, um sistema de todos. Acreditamos que é esse o futuro.
Um sistema onde todos podem dar o seu contributo, sinalizando as assimetrias que existem
e as barreiras que subsistem, de modo a encontrar soluções para um acesso equitativo ao
sistema de saúde.
Consideramos que para o alcançar é possível apoiarmo-nos naquilo que hoje a tecnologia
já permite, nomeadamente em termos de recolha e disponibilização de dados e informação
relevante para os cuidados de saúde. Tudo isto tendo em conta os princípios éticos
inalienáveis ao cidadão e ao seu bem-estar e interesse, assente num sistema guiado pela
confiança, credibilidade e valor.
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Muitas vezes os que mais precisam são também pessoas em situações de fragilidade
extrema, seja por questões sociais seja por doença. Um claro exemplo disso é a área da
saúde mental, que merece a devida priorização, dada a sua relevância e o comprovado
retorno financeiro e social que um investimento nesta área pode aportar.
Por fim, destacar que toda esta evolução em várias áreas da saúde apenas se fará sentir
de forma expressiva se houver uma aposta clara na produção de conhecimento e inovação,
reconhecendo-se o seu valor económico e criando áreas de diferenciação nacional.
É de extrema importância definir-se em concreto o que é inovação translacional e
como pode ela acrescentar à investigação de excelência o que falta para criar áreas de
diferenciação nacional.
Estes foram alguns dos aspetos que mereceram a reflexão dos deputados do Health
Parliament Portugal durante seis meses.
Para conseguirmos chegar a bom porto, contámos com participantes altamente qualificados
e motivados e rodeámo-nos dos melhores parceiros, pelo que queria deixar uma palavra
de agradecimento a todos, em particular à Universidade Nova de Lisboa, à Microsoft e ao
Expresso, que connosco promoveram esta iniciativa de grande valor.
Acredito que o nosso papel no mundo deve ser o de procurar soluções e de encarar os
desafios com positividade e ter um papel ativo na nossa sociedade. Como líder da Janssen
Portugal, acredito que somos parte da solução para o futuro da saúde em Portugal, tanto
quanto estamos empenhados em desenvolver soluções para vidas mais saudáveis, mais
longas e mais completas.
Foi, por tudo isto, um privilégio e um orgulho ter lançado o Health Parliament Portugal.
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FRANCISCO PEDRO BALSEMÃO
CEO DO GRUPO IMPRESA

Quando o Expresso recebeu o convite para fazer parte do primeiro Parlamento dedicado à
saúde, confesso que achei a ideia ousada. Ousada porque os deputados tinham todos até
40 anos, ousada porque nascia com a ambição de transformar a política de saúde, ousada
porque muitos, nesta área, já tinham tentado – e falhado. O desafio não era nada fácil,
inclusive para um grupo de media. Como conseguir transmitir a relevância desta iniciativa?
Como fazer a diferença? Que dados são realmente inovadores e merecem ser divulgados e
analisados editorialmente?
Nova confissão: não é fácil falar de saúde. De forma arejada mas responsável; que suscite
interesse sem entrar nos soundbytes. Não há tema que preocupe mais os nossos públicos
e que seja tão difícil de explicar sem assustar. Na SIC e no Expresso, sentimos que este é o
tema com maior impacto sobre quem nos vê e lê.
Por isso entrámos neste projeto, a convite da Janssen, Microsoft e Universidade Nova,
expectantes. Não é fácil produzir informação nova. Portugal está cheio de livros brancos
e verdes, uns mais cinzentos que outros. A maioria deles nasce com ambição, mas
rapidamente é arquivada. Não temos – como nos outros países que tiveram o seu Health
Parliament – a tradição de recorrer à iniciativa privada para nortear a ação pública. Falta-nos essa sintonia entre a indústria e a tecnologia, entre a sociedade civil, a ação política e o
interesse do público.

14

Foi isso que este projeto conseguiu. Com 60 pessoas, de várias áreas, fomos capazes de
criar recomendações estruturais. Não era uma união fácil, mas resultou numa simbiose
perfeita. Com muita ousadia à mistura.
No Health Parliament, a saúde saiu dos gabinetes para ter médicos, advogados, gestores
e consultores a pensarem num plano sem cores políticas, agendas programáticas e
condicionalismos setoriais que, estou certo, será de enorme utilidade pública. E só isso vale
muito, mesmo muito.
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PAULA PANARRA
DIRETORA-GERAL DA MICROSOFT PORTUGAL

Somos cada vez mais. Precisamos de ser cada vez melhores. É com base nesta premissa
– fundamentada em alguma estatística – que acreditamos que o remédio para a saúde se
chama tecnologia. Só na Europa, o crescimento populacional – de praticamente dois milhões
de pessoas por ano – e o inevitável envelhecimento da população – um aumento de 2,3%
de pessoas com mais de 65 anos só na última década, segundo dados da Eurostat – não
deixam margem para dúvidas: o Velho Continente e o novo mundo precisam de um check-up
médico.
O Health Parliament Portugal surge fruto de múltiplas necessidades. Nasce da ambição de
ter novos protagonistas que, com um olhar fresco, possam criar soluções inovadoras para
velhos desafios. Cimenta-se graças à diversidade de backgrounds pessoais e profissionais
dos seus parlamentares. Edifica-se centrado na preocupação com a paridade de género e
com representação regional na sua composição. Reveste-se na capacidade de congregação
de esforços de entidades de natureza tão diversa. E institucionaliza-se, finalmente, como um
exemplo de como diferentes organizações desenvolveram um projeto comum de interesse
público que muito deve orgulhar aqueles que acreditaram no seu propósito desde o primeiro
momento.
Não é novidade que o mundo em que vivemos é feito de ciclos. “We are living the best of
times. We are living the worst of times.” Assim se referia Charles Dickens ao impacto
transversal da Primeira Revolução Industrial nas vertentes sociais e económicas. Na
essência, esse foi um tempo de oportunidades e de enormes desafios, tal como agora,
que já atravessamos – sem margem para paragens, retrocessos ou temores – a Quarta
Revolução Industrial. Nenhum setor de atividade, organização, empresa ou país deixará de
ser impactado pela transformação digital e pela indústria 4.0. A saúde não é – nem pode
ser – exceção. Temos também um potencial tremendo, que porventura não tivemos nas
anteriores. Desta feita, a dimensão do país ou a localização geográfica não são entraves ao
desenvolvimento e à exportação de conhecimento e talento. Embarquemos, por isso, nesta
jornada rumo à transformação digital, sem somatizar maleitas que nos roubem o título de
“descobridores” conquistado há mais de 500 anos.
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Como nesses tempos, aqui os desafios também são múltiplos e globais: envelhecimento
populacional, literacia, iniquidade no acesso a cuidados, proteção da privacidade dos dados
– todas preocupações inscritas no ADN da Microsoft. Mas não defendemos a tecnologia pela
tecnologia – a todo o custo – se esta não trouxer um propósito maior, que nos eleve a todos.
Mais do que identificar problemas, o Health Parliament Portugal desenvolveu um trabalho
sério de reflexão e diagnóstico, que se traduziu em recomendações de grande interesse
e que, estamos convictos, poderão constituir uma base sólida para a atividade legislativa
futura ou para a introdução de novos métodos de trabalho.
Sem surpresa, a proteção e privacidade de dados, a literacia digital multilateral, a
interoperabilidade e a governança nos sistemas de informação são algumas das áreas
destacadas no segmento de tecnologias de informação em saúde e que surgem no dossiê de
primeiras conclusões deste grupo. Objetivos, de resto, alinhados com a própria missão da
Microsoft, empenhada em capacitar todas as pessoas e organizações para atingir todo o seu
potencial. Como parceiros, queremos contribuir para melhorar os níveis de literacia digital,
capacitar os profissionais de saúde para trabalharem de forma mais eficiente, encontrar
novas formas de prestação de cuidados e de comunicação entre profissionais e utentes,
garantir a interoperabilidade entre sistemas, bem como a segurança da informação. No final
do hemiciclo, o objetivo é claro. Queremos todos poder dizer que este setor, em Portugal,
está de boa saúde e que se recomenda.
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O PRIMEIRO
PARLAMENTO
100% DEDICADO
À SAÚDE

Health Parliament Portugal
O projeto
Resulta da parceria entre a Janssen, companhia farmacêutica do Grupo Johnson & Johnson,
o Expresso, a Microsoft e a Universidade Nova de Lisboa.
Depois do Parlamento Europeu e do Reino Unido, Portugal foi o terceiro ponto do globo
a receber esta iniciativa ímpar, que ao longo de seis meses debateu o futuro da saúde no
nosso país.
Sessenta participantes com idades compreendidas entre os 21 e os 40 anos, de diferentes
proveniências académicas, profissionais e geográficas, replicaram a atividade parlamentar
em torno da saúde, agrupados em seis comissões dedicadas a seis temas:
• Barreiras aos Cuidados de Saúde;
• Economia do Conhecimento;
• Ética em Saúde;
• O Doente no Centro da Decisão;
• Saúde Mental;
• Tecnologias de Informação em Saúde.
O arranque teve lugar em dezembro de 2016, quando os participantes se encontraram pela
primeira vez para uma sessão de formação intensiva relacionada com politics, policy &
media training.
Em janeiro de 2017, os participantes reuniram pela primeira vez em plenário, onde
começaram a ser desafiados por um Conselho Consultivo composto por políticos de vários
quadrantes e académicos reconhecidos, que ao longo dos meses seguintes os apoiaram
na qualidade de mentores, estimulando à análise e espírito crítico, prestando contributos
adicionais e robustecendo o trabalho desenvolvido com a sua experiência.
As comissões foram ainda apoiadas ao longo de toda a iniciativa por um grupo de curadores,
composto por ex-governantes da área da saúde, investigadores e outros políticos.

Com o objetivo de consolidação da experiência dos participantes e para estes recolherem
outros contributos que pudessem acrescentar valor ao debate, foram realizadas várias
visitas a hospitais, centros de investigação, diferentes organismos públicos e à Assembleia
da República.
Foram consultadas ordens profissionais, vários dirigentes de organismos públicos,
associações de doentes, profissionais de saúde, jornalistas, economistas, diferentes
decisores e académicos. As várias comissões reuniram-se em diversas sessões de
brainstorming e em múltiplos momentos, com o intuito de recolherem inputs e construírem
ou testarem ideias.
No terceiro plenário, em maio, foram colocadas à apreciação e votação do hemiciclo
as recomendações que os participantes pretendiam apresentar em plenário final, para
posterior publicação. Das 59 propostas apresentadas e submetidas a escrutínio, apenas uma
foi chumbada e foram várias as que reuniram unanimidade.
Seguiu-se um trabalho de aprofundamento das 58 propostas viabilizadas e a redação dos
relatórios de políticas, que vieram a ser apresentados no Palácio Nacional da Ajuda a 30 de
junho.
Foi na sala onde o Governo toma posse que os 60 parlamentares do Health Parliament
Portugal tornaram públicas as recomendações resultantes do seu árduo trabalho, após
quatro plenários, muitas visitas de campo e várias reuniões com stakeholders externos e
com os participantes da sua comissão. Essas propostas são as que constam neste livro.
Este foi um exercício intenso e dedicado de produção de soluções para um sistema de saúde
que se quer em permanente adaptação e melhoria.
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ANA CASTRO
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Há cerca de seis meses iniciámos esta caminhada todos juntos, os 60 deputados juntamente
com o Comité Executivo. Partimos todos com muita vontade de fazer algo pelo nosso SNS
e pela saúde de todos nós, portugueses. Enquanto pioneiros, tivemos sempre a ambição do
mundo, mas também os receios do desconhecido.
E com o mote de que “junho é já amanhã” fomos trabalhando em grupos multidisciplinares.
Sob olhares díspares, pela diversidade de formações, experiências e visões, pensámos
durante este tempo a saúde de uma forma diferente, o que constituiu uma mais-valia.
Discutimos de forma fundamentada e acesa, por trabalharmos com paixão na defesa das
nossas propostas. Elaborámos várias medidas e recomendações, melhorámo-las com
o contributo de utilizadores, trabalhadores e decisores no sistema de saúde. E por fim
votámo-las em plenário, tal como se esperaria de um Parlamento.
O Health Parliament Portugal apresenta neste documento um conjunto alargado de
propostas, que, atuando transversalmente no sistema de saúde, poderão resultar na
melhoria dos cuidados prestados em Portugal.
Assim, as recomendações procuram afirmar a ética como pilar na interação entre o doente
e o sistema, eliminar barreiras e priorizar o doente, alicerçar a prestação de cuidados na
inovação, no conhecimento e nas novas tecnologias de informação e relevar como área
específica de urgente e necessário desenvolvimento a saúde mental.
O grupo das Barreiras aos Cuidados de Saúde elaborou recomendações em áreas de
intervenção que pretendem avaliar as desigualdades no acesso à saúde; medir o impacto da
incorporação dos resultados em saúde no método de financiamento hospitalar; no âmbito
dos cuidados de saúde primários melhorar a integração e circulação dos doentes e ao nível
dos cuidados continuados criar um programa com novas unidades de internamento que
sirvam para a formação de cuidadores informais.
A Comissão de Economia do Conhecimento apresentou recomendações que visam a criação
de um demonstrador de inovação no SNS, através de investimento político e financeiro
na Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, e o desenvolvimento de uma
framework de métricas e indicadores na área da saúde como ferramenta de apoio à
estratégia de especialização inteligente do investimento.
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A Comissão de Ética em Saúde defendeu que potenciar a informação de saúde, visando a
sua utilização benéfica para a melhoria dos cuidados de saúde e do progresso científico, em
proveito da sociedade atual e das gerações futuras, requer uma partilha de dados de saúde
sob a égide de valores inerentes ao vínculo social: o respeito, a solidariedade, o altruísmo e
o direito à saúde do início ao fim da vida.
Partilhar dados deverá ser encarado como uma dádiva que deve acolher o bem da pessoa e
o bem comum, à luz do princípio da justiça, em prol do progresso dos cuidados de saúde e
da evolução da ciência.
A Comissão O Doente no Centro da Decisão defendeu uma atuação concertada, fruto de
uma visão holística, com a intenção de aperfeiçoar o processo de tomada de decisão do
cidadão e garantir a sua centralidade no sistema, pelo que as recomendações incidem em
cinco grandes áreas, consideradas prioritárias e capazes de alavancar todo o processo: o
percurso do cidadão no sistema de saúde, o futuro da formação em saúde, a capacitação
das associações de doentes, o marketing social e a literacia em saúde, e o modelo de
financiamento baseado em resultados que têm significado para o doente.
A Comissão de Saúde Mental apresentou medidas concretas tendo por base um novo
paradigma, de forma a agilizar os mecanismos legais existentes, adaptando-os à saúde
mental e introduzindo inovação em cuidados, visando a diminuição dos custos para o
Estado através da maximização dos meios. As suas recomendações encontram-se divididas
em quatro áreas, que procuram melhorar e inovar a intervenção e qualidade de vida das
pessoas com doença mental.
Finalmente, a Comissão das Tecnologias de Informação em Saúde apresentou
recomendações em cinco áreas distintas, destacando a importância da recolha e utilização
dos dados em saúde e salientando que as tecnologias de informação devem estar
interligadas a todos os setores de atividade, sendo que só assim será possível cumprir a
missão de prestação de cuidados de saúde a toda a população de forma otimizada e efetiva.
É com um orgulho imenso que aqui apresentamos o fruto destes meses de trabalho, com
a garantia de que iremos continuar disponíveis e a trabalhar com o Governo, o Estado e os
organismos públicos, ajudando na implementação destas medidas.
Em nome de todos os participantes, gostaria de deixar o nosso agradecimento às entidades
que colaboraram e tornaram possível este projeto, destacando o arrojo que foi necessário
para organizarem esta iniciativa pela primeira vez. A todos o nosso muito obrigada.
Por último, não podia deixar de agradecer o esforço, entusiasmo e empenho de todos os
participantes, que nos permitiram ter um impacto muito positivo naquele que acreditamos
ser o melhor SNS do mundo.
Esta é, sem dúvida, a marca da entrega de uma geração ao SNS e à saúde em Portugal e
uma demonstração inequívoca do que é o nosso dever de cidadania.
Vamos fazer a diferença na vida de muitos portugueses, e só por isso já valeu a pena.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
As barreiras aos cuidados de saúde comprometem a universalidade, a generalidade e a
gratuitidade tendencial da prestação de cuidados. Torna-se por isso necessário identificar
e explorar as desigualdades e dificuldades de acesso ao sistema de saúde que os cidadãos
hoje enfrentam.
Avaliando o percurso do cidadão ao longo do sistema de saúde, é fundamental perceber
como medimos o acesso à saúde e que barreiras emergem nos diferentes níveis de cuidados
prestados: cuidados primários, hospitalares e continuados.
Neste âmbito, o Parlamento da Saúde aprovou, em sessão plenária, oito medidas propostas
pela Comissão de Barreiras aos Cuidados de Saúde, divididas em quatro áreas de
intervenção, designadamente:
1. A definição de um índice que avalie as desigualdades no acesso à saúde, o inSNS,
integrando fatores de produção e necessidades não correspondidas, de forma a refletir a
perspetiva dos vários intervenientes do sistema de saúde. Por outro lado, deve verificar-se
um reforço de estratégias de financiamento para promover a equidade no acesso à saúde,
tendo por base também o resultado do inSNS.
2. No âmbito dos cuidados de saúde primários, e com o intuito de melhorar a integração
e a circulação dos doentes nos diferentes níveis de cuidados, sugere-se o aumento da
capacidade resolutiva destes através da melhoria da comunicação entre instituições de
saúde, da criação do processo clínico único e da avaliação dos horários de funcionamento.
É ainda necessário melhorar a literacia em saúde através da consciencialização dos
utentes para a adequada utilização dos recursos disponíveis.
3. Ao nível dos cuidados hospitalares, recomenda-se a avaliação do impacto da
incorporação dos resultados em saúde no método de financiamento hospitalar, através
da realização de uma experiência piloto, e a publicação de indicadores pelos hospitais do
SNS.
4. Finalmente, ao nível dos cuidados continuados, objetivando-se a melhoria, quantitativa
e qualitativa, da RNCCI, bem como o apoio ao doente em ambiente domiciliário, propõe-se: a implementação de um programa de criação de novas unidades de internamento;
a gestão integrada de cuidados, facilitada por uma aplicação informática; a criação do
estatuto de cuidador informal, e a constituição de centros de formação de profissionais e
cuidadores informais.
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INTRODUÇÃO
O dispositivo constitucional consagra a universalidade, a generalidade e a gratuitidade
tendencial como pilares da prestação de cuidados de saúde em Portugal 1. Esta definição,
alinhada com o objetivo da Organização Mundial de Saúde 2, traduz-se num desafio
estrutural e prioritário da prestação de cuidados num sistema de saúde desenvolvido, onde
o acesso, desde a identificação ao atendimento efetivo de uma necessidade em saúde 3, é
frequentemente desafiado pelas afamadas barreiras aos cuidados de saúde.
Assim, alicerçadas na sua afetação económica, social e de saúde, as barreiras aos
cuidados assumem-se, invariavelmente, como prioridade política no contexto nacional
e internacional, materializada no programa do XXI Governo Constitucional (“Reduzir
as desigualdades entre cidadãos no acesso à saúde”) 4 e no Plano Nacional de Saúde
(“Equidade e acesso adequado aos cuidados de saúde”) 5.
O desenho de soluções efetivas para esta problemática pressupõe o entendimento absoluto
da sua génese, que, sendo complexa e multidimensional, se manifesta em diferentes níveis
(cidadão/utente, prestador e sistema de saúde), sendo ainda substancialmente afetada pelas
políticas públicas, de saúde, fiscais e outras 6. Em Portugal, as barreiras aos cuidados, que
permanecem e se constituem como matéria de desigualdade 6, exigem solução urgente,
como são exemplo as diferenças de acesso entre subpopulações ou as assimetrias
geográficas, de disponibilidade, de acesso e de qualidade na prestação de cuidados de
saúde.
Organizando o sistema em torno do cidadão, é objetivo do presente trabalho desenhar
soluções que, de forma estrutural e sustentável, potenciem a resolução desta problemática.
Para esse fim, estratificar a avaliação pelos diferentes níveis de cuidados revela-se
fundamental, porquanto as necessidades em saúde do cidadão, as intervenções de cada
um dos prestadores e a organização do sistema diferem entre os classicamente definidos
cuidados primários, cuidados hospitalares e cuidados continuados.
Definido o quadro de atuação, a Comissão distende uma reflexão que potencia os cuidados
primários como alicerce da prestação universal e sustentável, promove equidade e
qualidade em matéria de cuidados hospitalares e aprofunda modelos integrados de
prestação de cuidados continuados.
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inSNS: O ÍNDICE
DE ACESSO À SAÚDE
DIAGNÓSTICO
De que forma medimos o acesso à saúde?
Definem-se, globalmente, duas formas potencialmente complementares de medir
o acesso à saúde: (i) a produção e qualidade da prestação; (ii) a utilização necessária
e oportuna não realizada. A primeira, que traduz um imperativo legal em
Portugal 7, corporiza-se na avaliação da utilização efetiva e na monitorização da
qualidade dessa prestação 8 ,9, 10. A segunda, por outro lado, centra-se nos fatores
limitadores de acesso aos cuidados e mede/caracteriza as necessidades em saúde
não correspondidas dos cidadãos 5, 11.

O que medimos responde ao que queremos saber?
A avaliação do acesso centra-se na produção (em cima, ponto i) que, conforme
revelado na literatura, não avalia a cobertura universal 12. Ou seja, a oferta de serviços
e cuidados de saúde não garante, por maior que seja, a inexistência de necessidades
não correspondidas em saúde. Assim, a reflexão que aqui se desenvolve procura
centrar a avaliação no que o doente necessita e não no que o sistema objetiva prestar,
não negligenciando a procura em detrimento da oferta de cuidados.
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RECOMENDAÇÕES
#1. inSNS: desenvolver um índice que avalie as barreiras aos cuidados de saúde.
Modelo multidisciplinar de medição das barreiras aos cuidados de saúde, que avalia o
acesso à prestação nas diferentes perspetivas dos intervenientes – análise da procura
(necessidades em saúde do doente) e da oferta (produção em saúde) de cuidados. O inSNS
refletirá fatores de produção, necessidades não correspondidas e a perspetiva do prestador
– o resultado permitirá distinguir e priorizar cidadãos/populações sujeitos a idêntica
produção em saúde, mas com diferentes necessidades correspondidas.
#2. Reforçar as estratégias de financiamento para promover equidade no acesso à saúde.
Alicerçado nos resultados evidenciados pelo inSNS, recomenda-se incentivar a melhoria
do acesso e da qualidade dos cuidados de saúde, através do reforço do financiamento nos
termos de contratualização ou por via de linhas de financiamento extraordinárias.

33

CAPACITAR OS CUIDADOS
DE SAÚDE PRIMÁRIOS
DIAGNÓSTICO
Os cuidados de saúde primários (CSP) são o pilar do sistema de saúde em Portugal,
assumindo uma função essencial na promoção da saúde, na prevenção e prestação
de cuidados na doença, continuidade de cuidados e articulação com outros serviços
de saúde 13. Desde o seu aparecimento na década de 70, como rede prestadora de
cuidados, que se tem verificado uma evolução clara dos indicadores de saúde, sendo
evidentes os respetivos ganhos em saúde conseguidos para as populações 13, 14.
Atualmente, as unidades prestadoras de CSP encontram-se integradas em
agrupamentos de centros de saúde (ACeS) e em unidades locais de saúde (ULS), tendo
sido estas últimas criadas há cerca de 20 anos com o objetivo de melhorar o acesso
pela promoção da integração e articulação de cuidados prestados nos diferentes
níveis 15.
Apesar das reformas historicamente bem-sucedidas, verificam-se ainda significativas
assimetrias em matéria de acesso 16, sendo exemplos elucidativos disto a persistência
de elevados tempos máximos de resposta garantidos, os constrangimentos
no acesso e equidade, as limitações geográficas na prestação de cuidados e a
manutenção de uma elevada percentagem de episódios não urgentes (brancos, azuis
e verdes, segundo a triagem de Manchester) nas urgências hospitalares, com valores
permanentemente na ordem dos 40% 8, 16, 17. Quando olhamos para os países da OCDE,
Portugal encontra-se em primeiro lugar na recorrência às urgências hospitalares 8.
Algumas possíveis causas apontadas para esta problemática são a falta
de resolutividade dos CSP e o seu horário de funcionamento, a escassa
consciencialização dos cidadãos para a necessidade de uma melhor utilização dos
recursos em saúde e a ausência de programas que promovam uma resposta proativa,
preventiva e de integração de cuidados, através de equipas que envolvam médicos
internistas, médicos de família e outras especialidades.
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RECOMENDAÇÕES
São consideradas urgentes as medidas que promovam o encaminhamento de doentes para
os níveis adequados de cuidados de saúde e que estes sejam resolutivos. Deve manter-se o reforço dos mecanismos de articulação e de coordenação entre os vários serviços e
instituições do sistema de saúde. Para tal, propomos:
#3. Aumentar a capacidade resolutiva dos cuidados de saúde primários.
As entidades e os profissionais envolvidos devem cooperar por recursos, em vez de
competirem por estes. Isto pode ser conseguido através (i) da corresponsabilização das
instituições nas diferentes dimensões da prestação de cuidados de saúde.
Através (ii) da partilha de informação e da comunicação efetiva nos diálogos profissional-profissional, entre os médicos da especialidade de Medicina Geral e Familiar (MGF) e os
médicos de outras especialidades hospitalares, pretende-se, por um lado, fomentar (iii) a
avaliação conjunta de casos clínicos e, por outro, (iv) incentivar a criação de protocolos de
referenciação com definição clara de critérios.
Propõe-se ainda (v) a otimização do percurso do doente através da criação de um processo
clínico único, onde confluem todas as interações com o sistema de saúde, em qualquer
unidade nacional ou internacional, de caráter público ou privado. Esta proposta deve ser
reforçada com (vi) a simplificação do acesso a meios complementares de diagnóstico
(MCDTs) pelos doentes dos CSP e pela comunicação rápida destes resultados. Por fim, deve
ser considerada a possibilidade (vii) de alargar o horário de funcionamento das unidades de
CSP após avaliação das necessidades da população que servem – nomeadamente através do
inSNS.
#4. Consciencializar os utentes para melhor utilização dos recursos disponíveis em saúde.
A Comissão recomenda (i) o desenvolvimento de uma estratégia de comunicação para
a literacia na utilização dos recursos disponíveis em saúde que envolva entidades
governamentais, escolas, empresas, profissionais de saúde, media e redes sociais.
Consideramos ainda essencial aumentar a transparência e a partilha de informação entre as
entidades do sistema de saúde e entre estas e os utentes. Para tal, será necessário produzir
e partilhar mais informação sobre acesso, produção e qualidade da prestação de saúde,
nomeadamente sobre os prestadores de saúde, necessidades não correspondidas, tempos
máximos de resposta ou necessidades de referenciação.
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FINANCIAMENTO
HOSPITALAR BASEADO
EM RESULTADOS
DIAGNÓSTICO
Apesar dos esforços legislativos 18 no sentido de garantir equidade no acesso e na
qualidade dos cuidados de saúde prestados, continuamos a assistir a uma distribuição
assimétrica dos recursos alocados nos diferentes hospitais nacionais, com
implicações negativas nos resultados em saúde dos cidadãos 19.
O subfinanciamento registado na saúde nas últimas décadas 20, a ineficaz
implementação do sistema normativo e a incapacidade de planeamento plurianual
podem estar a contribuir para as diferenças na alocação de recursos hospitalares
a nível nacional no tratamento da mesma patologia. Também a metodologia de
financiamento hospitalar atual, baseada maioritariamente em fatores de produção
(GDHs) e, em casos específicos, em preço compreensivo 21, não incentivam a adoção
das melhores práticas definidas pelas normas clínicas em vigor.
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RECOMENDAÇÃO
#5. Avaliar o impacto do financiamento hospitalar baseado em resultados em saúde
relevantes para o doente.
Com o objetivo de reduzir as assimetrias dos cuidados prestados e aumentar a sua
qualidade, é proposta (i) a avaliação do impacto da incorporação dos resultados em saúde
no método de financiamento hospitalar e (ii) a divulgação dos resultados pelos hospitais do
sistema de saúde.
Esta avaliação de impacto traduz-se numa experiência piloto aplicada a uma patologia/
intervenção específica. Acautelando os principais riscos inerentes a estes mecanismos,
nomeadamente 1) método de medição de resultados, 2) ponderação do efeito da seleção
adversa dos doentes, 3) magnitude dos incentivos definidos e 4) envolvimento dos principais
intervenientes, a Comissão propõe:
1. Definição de indicadores relevantes que avaliem resultados em saúde para o doente;
2. Definição da fórmula de financiamento a aplicar (que pondere os fatores de produção e os
resultados obtidos e que tenha em consideração os mecanismos de seleção adversa);
3. Definição da(s) instituição(ões) hospitalar(es) onde será aplicado, medido e avaliado o
impacto deste mecanismo de financiamento;
4. Definição de uma equipa de implementação, acompanhamento e avaliação do projeto, tal
como a cronologia e duração do mesmo.
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OTIMIZAR A REDE
NACIONAL DE CUIDADOS
CONTINUADOS
INTEGRADOS
DIAGNÓSTICO
Portugal apresenta a maior taxa de cuidados domiciliários informais da Europa.
A maioria dos cidadãos em situação de dependência é cuidada por familiares, sem
nenhuma formação prévia para esta função. Segundo o International Labour Office, a
escassez da oferta de serviços profissionalizados de cuidados continuados configura
uma limitação grave de acesso à saúde 22.
A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 23 é uma resposta
de saúde e apoio social à pessoa e família em situação de dependência. Incorpora
valências de ambulatório e internamento, permitindo uma gestão mais eficiente do
sistema de saúde, libertando vagas de internamento de episódios agudos e adequando
os cuidados ao contexto clínico do doente.
Contudo, a RNCCI apresenta problemas significativos de acesso: no final de 2015,
existia um total de 7759 camas de internamento em RNCCI, quando as estimativas
apontavam para uma necessidade de 14.640 camas 24. Um estudo da ERS demonstrou
uma capacidade de acesso de apenas 81% da população, com fortes assimetrias
regionais (entre 62% no Centro e 98% na Região Norte) e uma taxa de ocupação de
camas nas unidades entre 91% e 97%, o que dificulta a admissão de novos utentes 25.
A integração de cuidados surge como outra dificuldade, uma vez que não existe
uma efetiva ligação entre unidade hospitalar/CSP e a RNCCI, com o contacto
interinstitucional a dar-se quase em exclusivo no processo de referenciação do
doente à RNCCI 25.
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RECOMENDAÇÕES
A Comissão propõe uma estratégia composta por três medidas, com o objetivo de otimizar
a cobertura da RNCCI, promover a qualidade dos cuidados e a manutenção do doente em
ambiente domiciliário:
#6. Otimizar a cobertura da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.
Implementação de um Programa de Criação de Novas Unidades de Internamento,
reaproveitando unidades hospitalares encerradas e unidades funcionais desativadas em
centros hospitalares, em parceria com outras instituições com experiência nesta área.
Deste modo oferece-se uma resposta a curto-médio prazo através do reaproveitamento
de recursos, gerando ganhos em saúde e expandindo a oferta e o acesso da população a
cuidados continuados.
#7. Melhorar a integração e interligação de cuidados (eHealth).
Desenvolvimento de uma Plataforma de Gestão Integrada do Utente, com o objetivo
de estimular a partilha interinstitucional da informação clínica e promover uma
gestão integrada entre cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares e cuidados
continuados, através de um protocolo de atuação e de uma aplicação informática que inclua
videoconferência, processo clínico integrado e/ou a monitorização clínica à distância.
#8. Apostar na literacia e capacitar os cuidadores.
Criação do estatuto de cuidador informal, bem como de uma rede de centros de formação
técnica em cuidados continuados, com duas ofertas distintas:
1.º Formação de cuidadores informais, dotando-os de competências técnicas de prestação
e gestão de cuidados em ambiente domiciliário significativo, melhorando a qualidade
assistencial e a segurança dos utentes, aumentando assim a oferta na RNCCI;
2.º Formação profissional no âmbito da profissão de assistente operacional, dotando de
formação específica para atuar em ambiente domiciliário e de cuidados continuados.
A criação destes centros de formação exige uma estratégia concertada entre os Ministérios
da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, podendo aproveitar recursos já
existentes.
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CONCLUSÃO
Considerando o percurso natural dos utentes no sistema de saúde – cuidados primários,
hospitalares e continuados –, foram propostas medidas que melhorassem a articulação
entre os três níveis de cuidados e diminuíssem as barreiras identificadas nos diferentes
momentos.
inSNS: índice que complementa a avaliação da produção em saúde com a procura de
cuidados de saúde - é também proposto pela Comissão, como ponto de partida e base de
priorização política, que este índice fundamente o reforço da estratégia de financiamento e
promova a equidade do acesso à saúde. Sugere-se, inclusive, a integração do resultado no
relatório de acesso produzido anualmente pelo serviço de saúde.
Ao nível dos cuidados de saúde primários, a Comissão recomenda, por um lado, o aumento
da capacidade resolutiva deste, e, por outro, igualmente determinante, a consciencialização
dos utentes para a melhor utilização dos recursos disponíveis no serviço de saúde. Com
recurso às novas tecnologias, as propostas pretendem contribuir para a construção
de um SNS centrado no doente. O reconhecimento da necessidade e da urgência dos
temas recomendados traduziu-se na aplicabilidade imediata de algumas propostas,
nomeadamente através da colaboração da Comissão no Projeto SNS + Proximidade.
Com o objetivo de contribuir para a equidade horizontal nos cuidados hospitalares, isto é,
permitir o acesso universal a abordagens terapêuticas iguais para necessidades iguais,
propõe-se a implementação de um projeto piloto que avalie o impacto de um modelo
de financiamento hospitalar baseado em resultados em saúde. Sugere-se parcerias
sinérgicas alicerçadas em projetos que visem criar, recolher e analisar outcomes clínicos
em patologias específicas, como, por exemplo, o projeto do Subcluster de Oftalmologia do
Health Cluster Portugal. Estes resultados, devidamente auditados e publicados, deverão ser
implicados, para além dos fatores de produção, na fórmula de financiamento – misto – dos
hospitais.
Para o último nível de cuidados de saúde a Comissão identifica como prioritários os
esforços desenvolvidos no sentido de permitir a manutenção dos doentes em ambiente
domiciliário com acesso a cuidados de saúde de qualidade, otimizando a cobertura da
RNCCI – pelo reaproveitamento de unidades existentes, pela gestão integrada de cuidados e
formação de profissionais e cuidadores informais.
Para mais informações consulte healthparliament.pt.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
Num contexto onde a inovação promete incrementar os resultados em saúde, mas
simultaneamente ameaça comprometer a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde
(SNS), é fundamental encarar a economia do conhecimento como uma oportunidade para
melhorar a competitividade de Portugal. Integrar a inovação no SNS é uma das soluções
para uma economia setorial competitiva e para um sistema de saúde capaz de proporcionar
à população soluções tecnológicas custo-efetivas de modo equitativo e universal. Para tal,
considera-se crítico capacitar o SNS para que este possa testar, avaliar, adotar e difundir a
inovação produzida. Paralelamente, para maximizar o retorno do investimento em inovação
e o seu impacto societal, deverá ser seguida uma estratégia de especialização inteligente
em áreas estratégicas onde Portugal apresenta maiores necessidades e/ou competências
para ser economicamente competitivo. Neste sentido, a existência de uma framework de
métricas e indicadores capazes de avaliar, medir e comparar o valor gerado pelos diferentes
intervenientes do sistema de investigação, desenvolvimento e inovação (I&D+I) é crucial para
a tomada de decisão, quer a nível da produção de conhecimento, quer como ferramenta de
apoio aos investidores e decisores políticos.
A Comissão para Economia do Conhecimento do Health Parliament Portugal tem como
objetivo principal impulsionar e dinamizar o desenvolvimento e acesso à inovação no SNS.
Durante os seis meses da iniciativa, a Comissão conduziu um processo consultivo com
parceiros nacionais e internacionais a diferentes níveis (político, académico, empresarial e
clínico) e elaborou duas recomendações, que se integram no plano estratégico do Governo
contemplado na Resolução de Conselho de Ministros n.º 20/2016 e que endereçam duas
necessidades críticas para o progresso da economia do conhecimento em Portugal:
1. Criação de um demonstrador de inovação no SNS, através de investimento político e
financeiro na Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica;
2. Desenvolvimento de uma framework de métricas e indicadores na área da saúde como
ferramenta de apoio à estratégia de especialização inteligente do investimento.
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ENQUADRAMENTO
Nos últimos anos, Portugal observou uma evolução positiva no âmbito do seu sistema
de I&D+I. Não obstante, para alavancar a produção científica nacional existem ainda
vários desafios, que passam por: i) assegurar a sustentabilidade do sistema; ii) aumentar
o potencial empresarial do investimento em I&D; iii) atrair investimento estrangeiro,
e iv) promover o acesso célere e equitativo a inovação com valor acrescentado para a
sociedade (Comissão Europeia, 2014). Atualmente, os sistemas de saúde negligenciam o
valor de inovação, que promete transformar radicalmente a prestação de cuidados, como,
por exemplo, novos modelos organizacionais, digital health, processos clínicos, care
pathways. Esta inovação é essencial para a prevenção e gestão da doença e pode servir de
alavanca para uma mudança de paradigma na prestação de cuidados, diminuindo os custos
operacionais e melhorando os resultados em saúde, sem prejuízo da capacidade instalada.
Em Portugal, são várias as lacunas relativamente ao mapeamento de áreas de investimento
em inovação e a processos formais, abrangentes e transparentes que fomentem a adoção e
difusão de inovação no SNS, nomeadamente: i) falta de ferramentas de medição de valor ao
longo da cadeia de I&D+I que capturem o valor nas várias dimensões de impacto; ii) caráter
reducionista de indicadores baseados em métricas que não captam, de modo articulado, o
valor gerado na cadeia de I&D+I (e. g., indicadores bibliométricos, número de patentes) e nas
várias áreas de inovação (e. g., saúde digital, procedimentos clínicos, etc.); iii) inexistência de
um ecossistema de demonstração do valor da inovação.
É sobre estas lacunas que a Comissão desenvolveu o seu trabalho, emitindo as seguintes
recomendações:

Proposta #1: Criação de um demonstrador de inovação no Serviço Nacional de Saúde
através de investimento político e financeiro na Agência de Investigação Clínica e
Inovação Biomédica como entidade propulsora da adoção e inovação.

OBJETIVOS
A investigação de translação é essencial ao desenvolvimento, adoção e difusão de inovação,
contribuindo para a melhoria dos resultados em saúde e possibilitando a criação de valor
acrescentado para a economia, tanto pela diminuição de custos como pela criação de novas
oportunidades de negócio. Esta visão estratégica de valorização do conhecimento como
fator de crescimento económico e bem-estar social é partilhada pela Comissão Europeia
(Comissão Europeia, 2016), pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE, 2012, 2015) e pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2015). O recente
estreitamento das relações entre a academia e as unidades de saúde tem sido promovido
através da criação dos centros académicos clínicos, com o intuito de articular a atividade
assistencial, o ensino e a investigação e promover a inovação e a sua translação na prática
clínica a nível local. A coordenação destas estruturas tem também sido alvo de investimento
político, com a criação do Conselho Nacional dos Centros Académicos Clínicos (Resolução
do Conselho de Ministros n.º 22/2016) e da Agência de Investigação Clínica e Inovação
Biomédica (Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2016). Neste contexto, à semelhança
do modelo implementado no Reino Unido (ver estudo de caso, caixa 1 em healthparliament.
pt), é proposto o investimento político e financeiro na Agência de Investigação Clínica e
Inovação Biomédica (AICIB) como entidade: a) coordenadora da demonstração de inovação
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no Serviço Nacional de Saúde, dotando-a de funções estratégicas, de supervisão e de
recursos adequados para esta função, e b) responsável pelo desenvolvimento e aplicação
de métricas de valor que apoiem a tomada de decisão em relação às áreas prioritárias de
investimento público na área da inovação. Para tal, deverá instituir-se a AICIB como entidade
propulsora da adoção e difusão da inovação, com os seguintes objetivos gerais:
01. Fomentar a investigação de translação através da implementação e operacionalização
de metodologias e métricas que permitam a demonstração do valor económico, social e
clínico da inovação nos sistemas de saúde;
02. Promover a implementação e difusão de inovação através de:
0 a. Criação de novos modelos organizacionais que promovam a integração da inovação na
prestação de cuidados;
0 b. Envolvimento de todos os stakeholders (indústria, start-ups, cidadãos, pagadores,
profissionais de saúde, prestadores de cuidados, reguladores, decisores políticos) na
demonstração, avaliação e implementação da inovação, mitigando barreiras culturais
à mudança;
0 c. Desenvolvimento de recomendações sobre condições regulamentares, modelos de
financiamento, sistemas de incentivos e modelos de contratualização favoráveis à 		
adoção e difusão da inovação.
Neste contexto, propomos dotar a Agência das seguintes competências:
01. Definir a estratégia de demonstração e áreas prioritárias de investimento para o
demonstrador, alinhadas com a estratégia nacional e internacional de inovação;
02. Ser o canal de acesso à demonstração no SNS e parceiros;
03. Realizar crowdsourcing de ideias ou de inovação: procura de talentos e open call;
04. Criar frameworks para o processo de demonstração;
05. Desenvolver um sistema de métricas de impacto económico e social da inovação;
06. Selecionar e financiar projetos piloto;
07. Desenhar, articular e acompanhar os projetos piloto;
08. Avaliar os projetos piloto, gerando evidência sobre o valor da inovação;
09. Identificar barreiras à demonstração, adoção e difusão da inovação;
10. Emitir recomendações para a difusão da inovação com valor para o SNS e facilitar a
eventual escalabilidade a nível internacional.

POSICIONAMENTO NACIONAL
A figura 1 e a tabela 1 mostram o posicionamento nacional da AICIB e a sua relação orgânica
com outras entidades cujos objetivos se alinham para promoção da inovação em Portugal. A
AICIB, na sua vertente de demonstração, posiciona-se como um novo elemento estratégico
no apoio à decisão sobre soluções inovadoras, preenchendo um hiato no processo de
translação para soluções que até à data não têm um processo claro de acesso, avaliação
e disseminação no SNS. As soluções que atualmente já se encontram enquadradas e com
processos definidos de acesso ao SNS (medicamentos e dispositivos médicos) não deverão
ser prioridade do demonstrador, evitando-se ineficiências e duplicação de processos.
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Tabela 1. Modelo relacional externo do processo de demonstração

Figura 1. Modelo de posicionamento externo da AICIB

MODELO GOVERNATIVO
Propomos que a AICIB seja uma fundação de direito privado sem fins lucrativos, constituída
por três grupos governativos, com a seguinte composição e funções:
Conselho Estratégico: composto por um grupo de peritos nas áreas da saúde, economia,
indústria e comércio, nomeados por deliberação do Conselho de Ministros. Tem como
função aconselhar e apoiar o Conselho Executivo e promover parcerias entre o SNS e a
indústria do setor da saúde. O Conselho Estratégico atuará em processo consultivo com a
União Europeia, Governo e Agência Nacional de Inovação;
Conselho Executivo: parceiros responsáveis pela nomeação de novos membros, definição
de áreas estratégicas e políticas de investimento. Os parceiros core (com competências
na área do desenvolvimento e avaliação do valor de inovação em saúde) incluem o
INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED,
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I. P.), o Conselho Nacional de Centros Académicos Clínicos e o setor privado, através
do Health Cluster Portugal. Deverá ainda incluir representantes de unidades de saúde,
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), administrações regionais de saúde,
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS), Direção-Geral da Saúde (DGS) e
associações de doentes.
Equipa Central: equipa cujas responsabilidades incluem o desenho, implementação, gestão/
monitorização e avaliação dos projetos piloto.

FINANCIAMENTO
O financiamento estimado para a implementação desta estrutura dentro da AICIB é de
1,5 milhões de euros (running costs). A AICIB deverá ainda constituir um fundo para
financiamento de projetos em áreas estratégicas e de interesse público definidas pelos
Conselhos Estratégico e Executivo. O financiamento inicial e o fundo supramencionados
poderão ser repartidos entre o Orçamento do Estado/FCT (45%), INFARMED, I. P. (45%) e
setor privado, através do Health Cluster Portugal (10%). A atribuição do financiamento base
para projetos será feita com uma periodicidade anual, através de concurso. A avaliação é
efetuada por painéis de avaliadores independentes, nacionais ou estrangeiros, com trabalho
desenvolvido nas áreas estratégicas selecionadas. Adicionalmente, a Agência poderá
cofinanciar a implementação e execução dos projetos quando estes sejam maioritariamente
financiados pela entidade promotora, por fundos competitivos nacionais e/ou europeus
(H2020, calls da FCT), por investidores privados ou fundos específicos da Agência designados
para projetos dentro das áreas estratégicas definidas.

POSICIONAMENTO INTERNACIONAL
Até à data, a evidência internacional sobre o valor da inovação advém de microavaliações
realizadas a nível local. A fragmentação destas demonstrações de valor sem potencial de
generalização de resultados limita a sua validade como ferramenta de apoio à decisão de
investimento estratégico. Propomos uma rede de avaliação da inovação no setor da saúde
capaz de articular a geração de evidência, desenvolvendo metodologias e métricas para a
avaliação do impacto da inovação e que promovam a transferibilidade de evidência. Deste
modo poderá auxiliar os Estados membros a identificar as prioridades estratégicas de
investimento, com fomento na difusão de inovação de valor acrescentado. Esta deverá ser
estabelecida inicialmente através da criação e articulação de várias agências. As agências
nacionais promovem a implementação e difusão da inovação através de recolha de evidência
do seu impacto económico e social (através de estudos piloto), bem como a identificação
de um conjunto de alavancas políticas específicas do contexto local necessárias para a
difusão da inovação de valor acrescentado. A coordenação entre as diversas agências será
potenciada por um conselho estratégico pan-europeu que terá como missão: 1) desenvolver
prioridades estratégicas na área da inovação em saúde, e 2) desenvolver metodologias
e métricas de demonstração concebidas para permitir a aprendizagem entre os Estados
membros (figura 2).
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Figura 2. Esquema de
uma rede europeia de
avaliação da inovação no
setor da saúde

Proposta #2: Desenvolvimento de uma framework de métricas e indicadores na área
da saúde para o planeamento de uma estratégia de especialização inteligente.

OBJETIVOS
Atualmente, a avaliação de desempenho dos produtores nacionais de I&D baseia-se
fundamentalmente em indicadores bibliométricos, qualificação de recursos humanos e
licenciamento de patentes. A representatividade destes indicadores tem, no entanto, sido
amplamente questionada a nível internacional. No centro da discussão está o espectro
reducionista de indicadores que se baseiam em métricas inespecíficas e não interligadas
com os diferentes níveis de complexidade da I&D+I. A utilização de dados bibliométricos,
por exemplo, não permite explorar as diferentes vertentes do impacto do trabalho científico
no processo de criação de valor durante a I&D. Por outro lado, a simples contabilização
de patentes sem considerar qualquer medida de qualidade da inovação pode inflacionar a
medida da inovação, assumindo que qualquer inovação, desde que patenteada, tem a mesma
qualidade e o mesmo impacto. Adicionalmente, uma parte do conhecimento que sustenta o
crescimento económico e o desempenho dos sistemas de saúde não é patenteável, como,
por exemplo, novos processos organizativos, processos clínicos, care pathways e inovação
na área das tecnologias de informação.
Neste contexto, propomos o desenvolvimento de uma framework que agregue métricas
e indicadores em diferentes categorias de impacto e aplicação, que permitirão ao decisor
medir o valor ao longo da cadeia de valor I&D, viabilizando a definição de novas áreas de
investimento baseadas em evidência.
Esta ferramenta permite combinar diferentes métricas de áreas complementares e deste
modo fornecer uma cobertura completa das diferentes áreas temáticas da saúde.
A framework assenta em dois elementos chave do processo de I&D+I: categorias de impacto
e nível de produção e conhecimento desenvolvido (figura 3).
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Figura 3. Framework com diferentes categorias de impacto e os níveis de produção de conhecimento e valor. As
regiões a sombreado indicam áreas onde se esperam as sobreposições entre a criação de conhecimento e valor
com as categorias de impacto

A categoria de impacto divide-se em cinco subcategorias, englobando as diferentes etapas
de implementação da inovação, desde a I&D fundamental à medição do impacto societal.
1) Impacto na produção científica e desenvolvimento de conhecimento: quantidade e
qualidade da investigação (número de citações e de publicações), número de investigadores
e de áreas de investigação, influência na elaboração de recomendações;
2) Evolução da capacitação da investigação: capacidade instalada de investigadores e de
centros de investigação (formação continuada ou específica ou de infraestruturas);
3) Impacto na decisão dos agentes políticos baseada na evidência e conhecimento;
4) Impacto na saúde: contributo para a promoção da saúde, prevenção primária e
secundária da doença, diagnóstico, tratamento e/ou outros cuidados. As medidas de impacto
devem considerar o estado de saúde da população (mortalidade, morbilidade, qualidade
de vida), determinantes de saúde (económicos, sociais, comportamentais e ambientais) e
desempenho do SNS;
5) Impacto económico e social: potencial valor da comercialização de produtos ou serviços,
custo de oportunidade do investimento considerando potenciais benefícios noutros setores
da economia, limite de desperdício no investimento, valorização de spin-offs, aumento
em capital humano e social, aumento do nível de bem-estar da população e diminuição
do isolamento social e de condições à mudança de comportamentos não transmissíveis.
A seleção das diferentes métricas e de indicadores devem cumprir com as necessidades
e objetivos dos profissionais e investidores da área de I&D+I em que se enquadram.
Esta framework permite ainda identificar diferenças entre regiões e instituições ao nível
de produção nas diferentes categorias no âmbito da área da saúde. Quando utilizados
em conjunto, estes indicadores fornecem uma avaliação temporal, regional (através da
Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos nacionais) e integrada da
área em avaliação.
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IMPLEMENTAÇÃO
As etapas para a implementação desta proposta incluem: 1) identificação/validação das
métricas e indicadores para cada categoria de impacto (através do contacto com os
diferentes stakeholders das áreas envolvidas (e. g., FCT, Ministério da Saúde, grupos de
cidadãos e doentes, ordens profissionais de saúde); 2) adoção da framework, em modo
projeto piloto, para áreas estratégicas e transversais no processo de I&D+I, e 3) avaliação
temporal da evolução dos resultados a nível regional, nacional e europeu.
A implementação desta framework, a médio/longo prazo, requer um envolvimento
combinado dos diferentes stakeholders políticos e financeiros na área da saúde.
Propõe-se que a intervenção seja implementada em fase piloto no demonstrador de
inovação do SNS e monitorizada e avaliada sob tutela dos stakeholders políticos, financeiros
(incluindo Ministérios da Saúde e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, FCT, ANI),
associações de doentes e cidadãos, por organismo selecionado para cumprir com a função
(por exemplo, através da AICIB ou da ANI).
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SUMÁRIO EXECUTIVO
Em Portugal há um vasto conjunto de dados de saúde cujo valor não está potenciado no
sentido de poder contribuir para o melhor desenvolvimento social, científico e económico.
Potenciar a informação de saúde, visando a sua utilização benéfica para a melhoria dos
cuidados de saúde e do progresso científico, em proveito da sociedade atual e das gerações
futuras, requer uma partilha de dados de saúde sob a égide de valores inerentes ao vínculo
social: o respeito, a solidariedade, o altruísmo e o direito à saúde do início ao fim da vida.
Partilhar dados é uma dádiva que deve acolher o bem da pessoa e o bem comum, à luz do
princípio da justiça, em prol do progresso dos cuidados de saúde e da evolução da ciência.
Requer uma lei de dados de saúde, prevendo a ocultação de identidade e os limites à
re-identificação como princípios, salvo razões de saúde pública; o consentimento para a
informação ser usada com a finalidade adequada; ser dador de dados à partida, sempre
que consensual; direito de saber qual o resultado benéfico do uso dos dados; supervisão do
circuito e boa gestão dos pedidos de acesso à informação; sensibilizar todos para o potencial
dos dados e realizar um estudo sobre a confiança dos cidadãos na segurança dos sistemas
de informação em saúde.
A lei de dados de saúde deve constituir um guia moral que preserve os valores fundamentais
da sociedade na era digital, sob pena de o potencial da informação se dissociar destes
valores em consequência da velocidade da inovação, que habitualmente não acompanha
a nossa capacidade de refletir, legislar e regulamentar. É necessária uma resposta
proativa, inovadora, confiável, prudente e robusta do ponto de vista ético para os desafios e
oportunidades da informação de saúde.
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O CONTRATO SOCIAL E O PROGRESSO EM SAÚDE
Ao longo de décadas os portugueses têm vivido uma evolução positiva da saúde 1. Contudo,
continuam a existir desigualdades e lacunas na utilização da evidência gerada em contexto
real que permita o planeamento, a execução e a avaliação de cada vez melhores políticas
públicas em saúde 2. O cidadão continua a confrontar-se com assimetrias na tradução do
fundamento ético dos cuidados de saúde: a capacidade para responder técnica, científica
e humanamente às necessidades individuais e coletivas de saúde, numa abordagem
integradora, holística, eficiente, eficaz e equitativa.
A informação de saúde é uma ferramenta essencial de apoio à decisão em saúde –
fundamenta processos de deteção precoce, prevenção, tratamento e readaptação após a
doença. O processo que visa assegurar uma partilha de informação estruturada, integrada,
segura e confiável está longe de estar concluído. Tal facto coloca dificuldades de várias
naturezas: aos prestadores de cuidados de saúde, que querem e devem prestar os melhores
cuidados; aos gestores, que assumem a responsabilidade da implementação das medidas
em saúde; aos decisores políticos, que têm de assegurar a eficiência e efetividade dos
serviços à população, e à Ciência, que requer matéria-prima para investigar, evoluir e
inovar as ciências da saúde e a prática clínica 3. A partilha de dados de saúde em Portugal é
uma realidade, e, como tal, necessita de ser estruturada, regulada e potenciada.
A interoperabilidade, a interconexão e a intercomunicabilidade dos dados em saúde pode
ser transformada em informação de saúde com elevado valor e impacto no desenvolvimento
social, científico e económico 3, 5.

PRINCÍPIOS ÉTICOS DA DÁDIVA E PARTILHA
DE DADOS EM SAÚDE
A partilha de dados de saúde materializa o vínculo social, expressando os valores da
solidariedade, do altruísmo, da proteção e promoção da saúde do início ao fim da vida.
É uma dádiva pessoal e social que acolhe o bem da pessoa e o bem comum à luz do princípio
da justiça: “A ética é a procura da vida boa, com e para com os outros, em instituições
justas.” 6 A partilha de dados de saúde envolve, por um lado, a relação de cada pessoa
consigo mesma, a “procura da vida boa” e de melhores cuidados para viver bem e, por outro,
a relação com o outro, a “pluralidade” e as relações com os outros que definem a totalidade
do existente 7. Esta partilha requer um ecossistema integrado e um consenso para um
compromisso social alicerçado num pacto de confiança, assente nos princípios do respeito,
transparência, integridade, clareza, segurança e privacidade, no rigor e na competência
profissional (traduzida no cumprimento das boas práticas e no fortalecimento da relação
entre profissionais de saúde e cidadãos).
Uma partilha baseada nos princípios enunciados poderá ajudar a promover o bom uso dos
dados e da informação de saúde, tornando os resultados e os seus benefícios inequívocos,
promovendo a sustentabilidade do SNS, a otimização dos recursos e assegurando o máximo
potencial da informação dos cidadãos. A partilha de informação de saúde de qualidade,
relevante, fidedigna, atualizada e atempada, onde e quando esta se revela essencial 8 e
em benefício do cidadão e da comunidade em que este se insere, é uma forma superior de
promoção da coesão social, que deve ser entendida e tratada como um bem de interesse
público. Sem partilha de dados de saúde é colocado em causa o cumprimento do dever
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social individual e do EstadoN1. A partilha da informação de saúde representa conhecimento,
progresso e, acima de tudo, uma cultura de responsabilidade ética e social – pela sociedade
atual e pelas gerações futuras – e uma oportunidade de influenciar positivamente a vida
e a saúde dos cidadãos. As principais questões éticas na partilha e dádiva de dados e
informação de saúde que estão na base desta reflexão são:
• O respeito pelo princípio da autonomia, da dignidade e da privacidade, assegurando a
“proteção legal contra quaisquer formas de discriminação” 9 e “garantias efetivas contra a
obtenção e a utilização abusivas ou contrárias à dignidade humana” 9;
• O enquadramento necessário do consentimento da partilha e a garantia da autonomia
através da participação consciente e informada dos cidadãos na decisão de partilhar os
dados, respeitando os seus interesses, quando legítimos;
• O direito à informação, especialmente no que diz respeito à finalidade de utilização e do
contributo da sua dádiva para o bem comum;
• O respeito pela intimidade e confidencialidade no que diz respeito à titularidade e custódia
da informação de saúde, nomeadamente assegurar a sua proteção através dos direitos
legais e deveres de responsabilidade;
• O valor social e científico da partilha e disponibilização da informação de saúde, em
particular o exercício do direito “à proteção da saúde e o dever de a defender e promover” 9;
• O justo equilíbrio entre riscos e benefícios, a promoção da transparência dos processos e
dos meios e o respeito pela vulnerabilidade da pessoa.

A DÁDIVA E O BEM COMUM
Apesar de ser relativamente unânime que o bem comum deve ser entendido à luz do
princípio da justiça, é essencial reforçar que não pode ser confundido “nem com a soma
aritmética dos bens individuais, nem com os bens da maioria das pessoas” 7. O bem pessoal
não é necessariamente o bem de uma pessoa singular, mas é muitas vezes um bem
partilhado por uma multiplicidade de pessoas. Assim, a autonomia do indivíduo consagra
a possibilidade de escolher o que é, para si, o melhor bem e “a vida boa”. Contudo, a
autonomia, enquanto princípio ético, vai além do livre-arbítrio, considerando-se como “livre
disposição do poder de decisão que está em causa” 7, contemplando um sentido ético da
existência e não apenas o mero capricho individual. Assim, “entre o bem pessoal, entendido
no seu sentido ético, e o bem comum, governado pela instauração da justiça ética, não deve,
em princípio, haver conflito” 7.

O CONSENTIMENTO NA PARTILHA DE DADOS EM SAÚDE
É necessário que cada cidadão, na expressão da sua autonomia, possa consentir, de forma
consciente e informada, a partilha dos seus dados e informação de saúde através de uma
relação de confiança entre cidadãos, sociedade e Estado 10 para determinada finalidade
de uso. Regra geral, o consentimento deve traduzir uma “manifestação de vontade livre,
específica, informada e inequívoca” 11. A importância do propósito ou finalidade, isto é, a
garantia de que os dados doados serão usados de forma apropriada e sempre em resposta
a necessidades concretas 11, tranquiliza os cidadãos, devolvendo-lhes segurança quanto à
dádiva a que se propõem através do consentimento.
O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) confere aos Estados membros
flexibilidade para determinar a finalidade do tratamento dos dados e o mecanismo de
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tratamento lícito dos mesmos, com base no consentimento do titular ou fundamento
legítimo 11. O consentimento pode assumir um cariz explícito ou implícito, que deve
acompanhar a maturidade social de acolhimento de qualquer uma das possibilidades no
contexto apropriado. Em Portugal, o consentimento implícito é já uma via para a dádiva de
órgãos. A opção pelo consentimento implícito pressupõe uma relação, do indivíduo com a
sociedade, de confiança, de altruísmo, de solidariedade e, necessariamente, de resultados
positivos e de informação que traduza uma simbiose entre o bem individual e o bem comum,
entre os direitos e os deveres 12.
O modelo de acesso à informação pode ser classificado como “opt-in” – quando o cidadão
tem de exercer de forma explícita a vontade de partilhar a informação – ou “opt-out” –
quando a partilha começa na relação do cidadão com os cuidados de saúde, por razões de
saúde e interesse públicos, e o exercício explícito do cidadão se prende com a vontade de
deixar de partilhar determinada informação 13. O modelo “opt-out” – generalizado noutros
países – não discrimina, é compatível com as bases de dados nacionais e responde aos
critérios de casos especiais, ao abrigo do RGPD.
Este modelo ainda deve permitir ao cidadão, de forma simples e acessível, o “direito ao
esquecimento” e a opção de não partilha em finalidades por si não desejadas, salvo em
situações que impacte diretamente com a missão constitucional do direito à saúde e o dever
de a promover, designadamente a segurança face a ameaças de saúde pública 11. Neste caso,
estes direitos não deverão sobrepor-se como bem superior (ex., dados fundamentais para
o planeamento de cuidados de saúde ou estatísticas oficiais). O enquadramento legislativo
europeu 11 enquadra esta modalidade ao prever a partilha de dados fundamentais de saúde,
sob pena de não ser possível assegurar os melhores cuidados de saúde aos cidadãos nem o
planeamento de políticas públicas 3.

A PROPRIEDADE, A TITULARIDADE E A CUSTÓDIA
DOS DADOS DE SAÚDE
Os conceitos de propriedade, titularidade e custódia pretendem dar resposta sobre os
direitos e deveres da gestão dos dados de saúde (recolha, tratamento, armazenamento
e difusão) e do indivíduo que os partilhaN2. A interação do indivíduo com os sistemas de
informação produz informação que, devidamente processada, se traduz num fenótipo
digital – resultado da nossa interação com tecnologias de informação e da interpretação
da informação que caracteriza o estado de saúde 3. A informação individual, como os
parâmetros biográficos, bioquímicos, imagiológicos, terapêuticos e outros que representem
resultados do indivíduo, é da legítima titularidade do mesmo.
O conceito de custódia agrega a privacidade individual do cidadão em termos de informação
de saúde. Este conceito encerra, em si mesmo, uma função de proteção consistente com
as expectativas do público sobre práticas confidenciais que preservam a privacidade e a
dignidade da pessoa. É ainda de referir que o consentimento garante a um fiel depositário
uma autoridade privilegiada de exploração temporária para um determinado fim (finalidade),
e não uma propriedade ou titularidade sobre a informação (utilização para os fins
consentidos) 3.
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FINALIDADE DA UTILIZAÇÃO
A dádiva de dados deve ser considerada no sistema de saúde como um todo. A lei tem de
garantir o melhor uso dos dados de saúde, seja através da salvaguarda dos cidadãos,
protegendo-os dos maus usos ou usos indevidos, seja promovendo os bons usos e
incentivando a investigação, o progresso científico e a promoção da melhoria contínua
dos cuidados de saúde assistenciais. É importante recordar que os dados, em si, são
axiologicamente neutros. O que determina a sua importância é o uso que lhes é dado,
sobretudo o bom uso e o impacto desse bem de utilidade pública. Importa também sublinhar
a importância de retribuir ao cidadão a transparência sobre o seu contributo individual para
o bem comum, ou seja, através da rastreabilidade da utilidade benéfica dos seus dados e da
necessária e devida capacidade de o indivíduo conhecer a relevância desse contributo, a bem
da construção de um ciclo crescente de solidariedade, confiança, progresso e justiça.

VALOR DA INFORMAÇÃO
Cabe ao Estado assegurar uma definição clara do registo individual de saúde e da
informação de saúde, no geral, à luz da Constituição da República Portuguesa e das normas
legais em vigor. Um aspeto fundamental desta definição é o valor social e económico
inerente aos registos de saúde individuais e agregados. No que respeita à regulação
económica, não se vislumbram preceitos éticos que fundamentem o tratamento dos dados
de saúde, sob custódia do Estado, enquanto bens transacionáveis de valor intrínseco e
diferenciado, face ao propósito de interesse público dessa mesma agregação e ao ato de
discriminação que estaria inerente a esse processo.
Assume-se uma legitimidade para, à semelhança de outros países, instituir um sistema
de autorização de finalidades de uso de informação a terceiros, assente no princípio da
autossustentabilidade, com emolumentos transparentes e equitativos, de cariz fidedigno
e robusto para o processamento, a gestão e a auditoria dos processos de fornecimento,
utilização e eliminação da informação de saúde, assim como da eliminação de assimetrias
no acesso a essa informação. É um modelo utilizado noutros países que não discrimina, é
compatível com as bases de dados nacionais e responde à ética, permitindo transparência
na validação da finalidade do uso e dotando o Estado de uma capacidade de auditoria.

O ENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO
E DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
A partilha de dados é um gesto de altruísmo, uma manifestação de generosidade social,
devendo ser feita de forma informada e esclarecida. O benefício coletivo apenas é possível
através da cooperação individual de cada cidadão, e esta será tanto maior quanto o
conhecimento existente sobre o balanço risco/privacidade/benefício real. A solidariedade
– no presente contexto de generosidade, dádiva e benefício coletivo – exige um investimento
permanente na literacia dos cidadãos, dos profissionais de saúde e das instituições que
participam neste ecossistema, tendo em vista criar um clima de confiança e promoção da
melhoria contínua das boas práticas.
A confiança gera-se quando há transparência de valores, comunicação aberta e implementação
de medidas que legitimem as preocupações dos cidadãos e dos profissionais de saúde. É da
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responsabilidade do Estado, de todos os intervenientes neste processo e de cada um de nós
criar um ambiente seguro, alicerçado em valores explicitamente promovidos e justificado no
propósito das medidas tomadas, fomentando assim confiança num sistema que se propõe
prezar sempre pelo bem comum, não colocando em causa o bem da pessoa, promovendo mais
e melhor saúde para todos e dando resposta às legítimas preocupações dos cidadãos.

ENQUADRAMENTO LEGAL DA PRIVACIDADE
E PARTILHA DE DADOS
A privacidade dos dados e da vida é um direito fundamental dos cidadãos. O ecossistema
legislativo, em Portugal, será necessariamente adaptado a uma nova realidade que
o RGPD introduz (portabilidade, direito ao esquecimento e valorização e reforço do
consentimentoN3) 11. Importa utilizar esta oportunidade para incorporar os preceitos éticos
no processo de obtenção do máximo benefício dos dados de saúde para a sociedade,
respeitando os valores do nosso contrato social. A materialização dos princípios éticos já
enumerados requer a implementação de uma lei de dados de saúde, cuja referência já se
encontra prevista na Constituição da República Portuguesa e no RGPD.

AS RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA
O consenso social deverá surgir em torno de um instrumento democrático e consensual,
uma lei de dados de saúde, que salvaguarde:
#1. A autonomia, a dignidade e a privacidade, através de um consentimento necessário
e adaptado às situações, definindo como pressuposto geral da informação de saúde
a ocultação de identidade e os limites à não re-identificação, mas prevendo, em
simultâneo e em situações devidamente consensualizadas, a figura implícita e o
modelo “opt-out” para informação de interesse público – a classificar em legislação
específica, que fundamente os casos especiais (ex., Registo Oncológico Nacional) –, sob
preceitos éticos universais condizentes com o nosso contrato social e tendo sempre em
consideração a participação dos cidadãos na decisão – decisão partilhada;
#2. O bem comum, através da justiça intergeracional e da exigência clara e transparente
das finalidades do uso e a retribuição justa ao cidadão, que assenta no direito a
conhecer a utilidade benéfica da sua dádiva para o bem comum;
#3. O valor da informação, através de comissões de ética (incluindo peritos em privacidade
de dados), com modelos de deliberação ética fundamentados e transparentes e de
competências a atribuir a uma entidade reguladora que assegurem proporcionalidade,
justiça, equidade, transparência, responsabilização e supervisão, com severas
penalizações para o incumprimento e recomendações sobre incentivos às boas práticas;
#4. A titularidade e custódia dos dados de saúde assegurados através de competências
atribuídas a uma entidade executora que garanta a custódia para a disponibilização e a
proteção através dos direitos legais e deveres de responsabilidade;
#5. A promoção permanente da literacia dos dados de saúde, através de mecanismos
obrigatórios, periódicos e generalizados de sensibilização e formação que permitam
alcançar e promover o máximo potencial da informação, fomentar a confiança e as boas
práticas e retribuir ao cidadão o conhecimento sobre a relevância e impacto da sua
dádiva, como, por exemplo, um estudo sobre a confiança dos cidadãos na segurança
dos sistemas de informação em saúde, permitindo balancear o investimento no reforço
desta mesma confiança.
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CONCLUSÃO
A evolução tecnológica e a digitalização da saúde, ao tempo em que trouxeram benefícios
evidentes, encerram, em si, desafios éticos relacionados com a partilha de dados de saúde
que requerem ações concretas de todos. Estas recomendações traduzem um caminho
de futuro – a saúde pensa-se cedo – que permitirá potenciar o valor social e científico
dos dados de saúde, quer através da materialização de uma lei que permita alargar a sua
utilização benéfica para a melhoria dos cuidados, a otimização das políticas de saúde e o
progresso científico, quer através da clarificação do papel do Estado e das suas instituições
ao longo das diferentes fases do processo (recolha, tratamento, disponibilização de dados,
regulação e auditoria).
Preconizamos um modelo de consentimento que se apresenta simultaneamente mais
simples, abrangente e com maior potencial de utilização, ainda que represente um desafio
maior de sensibilização, esclarecimento, envolvimento e acompanhamento dos cidadãos
e dos profissionais de saúde em todo o processo. O que propomos protege a sociedade,
sem esquecer o cidadão; simplifica, sem colocar em causa a segurança e a transparência;
inclui, sem excluir o direito a sair ou a ser esquecido; promove a partilha, sem condicionar
a privacidade e a confidencialidade; fomenta o bem comum, sem esquecer o individual; e
defende o interesse público da informação coletiva, sem esquecer a titularidade da pessoa.
Este é o primeiro passo de um processo de discussão que se pretende alargado e de ação,
que se quer e deverá ser participado. A todos caberá o seu papel: ao poder político, o de
promover o debate e garantir um procedimento legislativo próximo, transparente e eficaz,
que respeite os requisitos éticos, os direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos e
seja simultaneamente capaz de garantir o bem comum; ao Estado e às suas instituições, o
de operacionalizar e garantir a confiança de todos nas soluções encontradas, atestando a
boa governança do sistema; aos profissionais de saúde, o de assegurar as melhores práticas
em prol da proteção e promoção da saúde, do início ao fim de vida, sempre com dignidade,
respeito e lealdade; e a todos os cidadãos, o da responsabilidade individual perante o
bem social que a informação de saúde representa. Decidir em saúde implica rigor – ético,
científico e político – e compromisso, com três pilares fundamentais: o poder individual do
cidadão que decide; a sua responsabilidade perante o coletivo, e a justiça social que o Estado
deve promover, garantindo a defesa dos interesses das gerações atuais e futuras. Foi a isso
que nos propusemos e é isso que agora propomos ao país.
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NOTAS
N1

“ A compreensão da informação de saúde como recurso para o próprio, enquanto instrumento para a tomada de
decisão, enquadra-se no respeito pela autonomia da pessoa, no respeito pelos seus con-cidadãos (familiares ou
outros), e ainda na responsabilidade dos profissionais pela proteção dessa mesma informação”, Parecer nº 60 do
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (extrato).

N2

“ A informação de saúde relevante de qualquer utente deve estar acessível, de forma controlada, ao profissional
de saúde que lhe presta um qualquer serviço, independentemente do local, da origem e da prestação”, Parecer
nº 60 do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (extrato).

N3

“(40) Para que o tratamento seja lícito, os dados pessoais deverão ser tratados com base no consentimento da
titular dos dados em causa ou noutro fundamento legítimo, previsto por lei, quer no presente regulamento quer
noutro ato de direito da União ou de um Estado-Membro referido no presente regulamento (...)”
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SUMÁRIO EXECUTIVO
Colocar o cidadão no centro da decisão é reconhecer o seu direito e dever de influenciar as
decisões em política de saúde que afetam coletivamente a população e a sua capacidade de
assumir a responsabilidade pela sua saúde individual e coletiva.
O trabalho da Comissão O Doente no Centro da Decisão teve como missão perceber o
ponto de situação da centralidade do doente em Portugal, os desafios e estratégias para
ultrapassar os constrangimentos, identificar bons exemplos nacionais e internacionais,
replicáveis ou adaptáveis, e, finalmente, tentar acrescentar inovação à atual abordagem.
Após uma revisão da literatura nas temáticas da centralidade do doente, auscultação
de técnicos e peritos, visitas de campo a unidades de saúde e a instituições com
responsabilidade na decisão em saúde, a Comissão considera essencial atuar a vários níveis,
considerando os diferentes agentes que acompanham e interagem com o cidadão no seu
percurso no sistema de saúde.
Defende-se uma atuação concertada, fruto de uma visão holística, com a intenção de
aperfeiçoar o processo de tomada de decisão do cidadão e garantir a sua centralidade
no sistema, pelo que as recomendações incidem em cinco grandes áreas consideradas
prioritárias e capazes de alavancar todo o processo:
• Percurso do cidadão no sistema de saúde;
• Futuro da formação em saúde;
• Capacitação das associações de doentes;
• Marketing social e a literacia em saúde;
• Modelo de financiamento baseado em resultados que têm significado para o doente.
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O PERCURSO DO CIDADÃO
NO SISTEMA DE SAÚDE
DIAGNÓSTICO
Capacitar o doente para uma melhor navegabilidade e capacidade de decisão dentro
do sistema de saúde tem sido encarado como um desafio e prioridade em diversos
contextos internacionais. O envolvimento dos cidadãos na tomada de decisão sobre
a sua saúde melhora a qualidade dos cuidados prestados, aumenta a satisfação
dos doentes e profissionais e contribui para uma maior eficiência na utilização dos
recursos nos sistemas de saúde (Pelzang, 2010; Prakash, 2010). Atualmente, em
Portugal, faltam elementos que permitam ter a visão global da interação do cidadão
com os vários níveis do sistema. Uma maior integração de cuidados pode otimizar
a organização e o planeamento dos recursos do sistema de saúde – mais centrado
nas necessidades do cidadão (Santana, Costa, 2008). Para que tal aconteça é crítico
mapear, de forma abrangente, o percurso dos doentes nas vertentes clínica, social
e emocional, para permitir identificar as verdadeiras necessidades dos cidadãos e
direcionar os recursos/decisões do sistema em função das áreas identificadas. Assim,
esperam-se resultados que possam contribuir para maiores ganhos de eficiência e/
ou melhoria dos cuidados prestados ou em áreas de gestão de doença ou como a
promoção de saúde (Trebble et al., 2010).
A existência de um gestor de percurso é uma ideia apresentada em alguns relatórios
nacionais mas ainda sem implementação sistematizada no SNS. Esta responsabilidade
pode ser assumida pelo médico de família, cujo principal benefício identificado passa por
orientar a navegação dos cidadãos no sistema de saúde. Os ganhos obtidos são evidentes
na adequação dos recursos do sistema e na melhoria da qualidade da experiência dos
utilizadores. O gestor de percurso pode também contribuir para facilitar a articulação
dos diferentes níveis de cuidados através da promoção da relação multidisciplinar dos
vários profissionais de saúde. Esta articulação tem benefício quer seja num contexto
clínico, quer na necessidade de interação com diferentes espaços do sistema de saúde,
níveis de literacia do cidadão e/ou os seus familiares e contextos sociais.
A participação mais ativa dos cidadãos no processo de tomada de decisão sobre a sua
saúde pressupõe que os diferentes profissionais estejam devidamente qualificados e
motivados para os integrar nesse processo. A excessiva carga laboral e burocracia, a
falta de recursos materiais e o desgaste emocional de lidar com situações de saúde
delicadas são alguns dos fatores que têm contribuído para valores preocupantes de
burnout nos profissionais de saúde (Costa, 2009), com um impacto muito negativo sobre
a sua capacidade de atuar na melhoria dos cuidados de saúde da população. Entre 2011
e 2013, 70% dos profissionais de saúde em Portugal apresentavam burnout moderado
ou elevado (Marôco et al., 2016). Perante este cenário, proteger a adequada relação
entre profissionais e cidadãos deve continuar a ser uma prioridade.

67

RECOMENDAÇÕES
#1. Criar o registo único do doente (RUD), por consentimento do mesmo, com os devidos
mecanismos de segurança garantidos e com permissão de acesso diferenciado para
diferentes profissionais de saúde, onde estará integrada toda a informação relevante de
saúde que possa ser útil no seu contacto com as diferentes unidades e profissionais de
saúde. Esta medida permite determinar o percurso dos doentes, na sua perspetiva, no
sistema de saúde, para alguns contextos de morbilidade mais complexos, e desenvolver
projetos piloto1 que permitam ajustar o sistema a todos os aspetos do percurso do
doente num determinado contexto de multimorbilidade que se considere prioritário,
contemplando aspetos clínicos, emocionais e sociais.
#2. Identificar o gestor/consultor de percurso do doente e definição das responsabilidades.
#3. Promover uma maior eficiência na comunicação não presencial entre cidadãos e os
profissionais de saúde, tirando o máximo partido das novas tecnologias.
#4. Criar a função de assistente médico, com papel relevante em aspetos não estritamente
clínicos2, libertando o médico para uma maior humanização da relação com o doente3.
Terá de ser garantida formação adequada para esta função e avaliado o rácio de custo-efetividade nas diversas funções atribuídas.
#5. Garantir tempo adequado4 para a relação cidadão/profissionais de saúde,
especialmente médicos nos diversos contextos clínicos, incluindo cuidados primários de
saúde.
#6. Envolver doentes e/ou associações devidamente creditadas para a sua representação
no planeamento, desenvolvimento e (re)construção de unidades de saúde, garantindo-se
que as suas prioridades e legítimas preocupações são tidas em consideração.
#7. Melhorar a articulação entre as diferentes unidades de saúde, incluindo o sistema de
financiamento integrado para cuidados primários, hospitalares e cuidados continuados
para uma determinada região.
#8. Integrar a satisfação dos doentes, devidamente validada, na avaliação e financiamento
das unidades de saúde5.

CONCLUSÃO/APLICAÇÃO
É importante envolver as diferentes entidades responsáveis num diálogo construtivo,
objetivando concretizar compromissos a médio prazo. De entre essas entidades podem-se
destacar o Ministério da Saúde, ordens profissionais, gestores, administradores em saúde
e suas entidades representantes, mas fundamentalmente envolver sempre cidadãos e suas
entidades devidamente creditadas e capacitadas para a sua representação.
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O FUTURO DA FORMAÇÃO
EM SAÚDE
DIAGNÓSTICO
Os cuidados de saúde têm evoluído para uma maior centralidade nos cidadãos e nas
suas necessidades, mas é crucial que o processo formativo traduza essa evolução.
A Organização Mundial de Saúde (WHO) enfatiza a importância da integração de
estratégicas inovadoras de aprendizagem em saúde, maior formação em trabalho de
equipa, incluindo aprendizagem conjunta entre diversas profissões, maior envolvimento
com a comunidade e cuidados de proximidade (primários) no processo de formação.
São ainda enfatizados os benefícios de os formadores estarem dotados de capacidades
pedagógicas adequadas às suas funções, bem como da monitorização e avaliação das
necessidades e competências dos diversos profissionais de saúde (WHO, 2009, 2010, 2013).
Os cuidados de saúde centrados no cidadão exigem uma excelente relação humana
entre os diversos profissionais e a população, mas as designadas soft skills6 foram
classicamente pouco valorizadas nos currículos profissionais. Nos últimos anos têm
vindo a ganhar maior relevância no processo formativo (Bombeke, 2012)7. No contexto
português, podem destacar-se algumas iniciativas inovadoras, como nos cursos de
Medicina das Universidades do Algarve e do Minho, onde essas componentes são já muito
valorizadas ao longo de todo o percurso académico, incluindo na seleção de alunos. Este é
um processo que pode ser melhorado em todo o país.
Verifica-se também uma significativa dificuldade de comunicação entre profissionais com
percursos académicos distintos, nomeadamente médicos, enfermeiros, farmacêuticos e
gestores, sendo esse um bloqueio na otimização da organização das unidades de saúde
(Hall, 2005). Dotar os profissionais de saúde de melhores competências em economia
de saúde e gestão (Wilkie, 2012), assim como potenciar o desenvolvimento das suas
soft skills, e, ao mesmo tempo, conseguir que gestores, economistas e académicos
compreendam melhor a complexidade da decisão em saúde e a organização do sistema
de saúde poderá ser importante para que cada um desempenhe melhor o seu papel e
compreenda melhor a visão dos outros profissionais com quem interage, permitindo
especialmente que o foco seja nas reais necessidades e prioridades em saúde da
população. São também cada vez mais reconhecidos como aspetos prioritários os
mecanismos de segurança dos doentes e gestão de risco como forma de minorar a
probabilidade de ocorrência de eventos adversos na saúde dos cidadãos e de melhorar
a qualidade assistencial. A falta de formação e de capacidade organizativa pode estar na
origem da falha de implementação destes mecanismos.
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O baixo rácio tutor/aluno em algumas escolas de saúde (ANEM, 2012) parece contribuir
para o insuficiente contacto direto entre estudantes e doentes, não obstante a
excelência da formação teórica. Investigação na área de educação médica demonstra
que é importante envolver doentes no processo de formação e avaliação dos
profissionais de saúde o mais precocemente possível, assim como utilizar modelos de
simulação na aprendizagem sempre que possível, de forma a preparar adequadamente
o profissional para esse contacto com o doente (McGaghie, 2010). No processo avaliativo
existe cada vez maior evidência sobre a pertinência de metodologias de avaliação
objetiva, como OSCE8 (Gormley, 2011; Castelo-Branco et al., 2016), amplamente usada
nas principais escolas de saúde mundiais e ainda com pouca implementação em
Portugal no ensino pré e pós-graduado.

RECOMENDAÇÕES
#9. Reforçar a formação dos profissionais de saúde no ensino pré e pós-graduado. Formando
em áreas como comunicação, liderança e competências humanas, organização dos
sistemas de saúde e percurso do cidadão no sistema de saúde, gestão e economia de
saúde, e formação digital em saúde; reforçando a formação conjunta entre profissionais
de saúde, como forma de estimular o trabalho de equipa e multidisciplinar; integrando a
avaliação de competências humanas, relacionais e comunicacionais na seleção para cursos
de saúde, particularmente cursos de Medicina; implementando estratégias formativas
inovadoras, que reforcem o contacto entre formando e doentes; envolvendo doentes, de
forma ponderada, nos processos avaliativos dos profissionais de saúde.
#10. Integrar, de forma obrigatória, formação certificada e avaliação pedagógica dos docentes
universitários.
#11. M
 elhorar a formação dos economistas e gestores de saúde no processo de decisão em
saúde.
#12. Reforçar o investimento na formação e a implementação de equipas de gestão de risco e
de segurança do doente em todas as unidades de saúde.

CONCLUSÃO/APLICAÇÃO
Para que o processo formativo acompanhe a evolução das necessidades das populações é
essencial envolver universidades, grupos profissionais e instituições governamentais em
diálogo, realizando sinergias, trabalho conjunto e compromissos que ambicionem implementar
as melhores práticas, de forte evidência internacional, adaptadas ao contexto português.
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CAPACITAÇÃO
DAS ASSOCIAÇÕES
DE DOENTES
DIAGNÓSTICO
Estima-se que a doença crónica afete mais de 80% das pessoas com mais de 65 anos,
sendo a principal causa de morte na Europa e contribuindo para cerca de 70%-80% dos
gastos em saúde9. Neste sentido, o valor da capacitação e empowerment do doente no
seu percurso pelo sistema de saúde torna-se fundamental para que possa desenvolver
estratégias para uma gestão mais eficaz dos seus desafios diários, maximizando a
eficiência na utilização dos serviços de saúde e aumentando a adesão à terapêutica. Este
processo de capacitação, que exige uma abordagem global em termos de informação,
apoio e formação/treino, poderá ser desenvolvido por parte das associações de doentes,
pela mais-valia que podem representar enquanto parceiros numa responsabilidade
partilhada, procurando o melhor equilíbrio entre os interesses do doente e a
sustentabilidade do sistema. A capacitação das associações de doentes poderá, assim,
ser um caminho para a construção de redes e alianças que permitam a identificação de
objetivos e propósitos comuns. E poderá permitir a criação de uma perspetiva a longo
prazo, que irá para além da doença crónica, na defesa de interesses mais gerais dos
cidadãos e na prevenção de doença.
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RECOMENDAÇÃO
#13. C
 riar uma plataforma/rede de associações (cidadãos, doentes e familiares) que permita a
transferência de competências e ferramentas, criando parcerias com base na identificação
de objetivos comuns, para que seja mais efetivo o seu impacto nas políticas de saúde10.

CONCLUSÃO/APLICAÇÃO
A implementação de uma plataforma/rede de associações poderá facilitar a integração das
associações entre serviços (sociais, de saúde, etc.) e a comunidade, facilitar o envolvimento de
doentes crónicos na organização dos serviços, a formação em autogestão e a disseminação de
boas práticas pela criação de um manual de boas práticas.

72

MARKETING SOCIAL
E LITERACIA EM SAÚDE
DIAGNÓSTICO
49% da população portuguesa têm um nível de literacia em saúde inadequado ou
problemático10. A baixa literacia em saúde afeta a qualidade de vida e tem implicações
nas despesas de saúde e nos custos do sistema de saúde (Berkman et al., 2011).
Aumentar a literacia em saúde é, por isso, fundamental, e o reconhecimento deste
imperativo está espelhado em inúmeras iniciativas dos setores público e privado11.
No entanto, a maior parte das campanhas e recursos para a promoção da literacia
em saúde incide sobre as doenças e a sua gestão, indiciando lacunas nas temáticas
relativas à prevenção da doença e promoção da saúde, áreas complexas ao nível da
adoção de comportamentos saudáveis. A utilização de estratégias de marketing social
para a promoção da saúde pública pode contribuir para aumentar a literacia em saúde
da população (Evans, 2006), promovendo a adoção de comportamentos saudáveis para o
cidadão/comunidade e sustentáveis para o SNS (Broeiro, 2015).
Em Portugal, o marketing social parece ter pouca expressão na saúde, pelo que se
recomenda a adoção desta estratégia enquanto ferramenta para aumentar o nível de
literacia. As pessoas tomam decisões baseadas no contexto social e cultural em que
estão inseridas (WHO, 2013). Para mudar comportamentos é necessário ir ao encontro
das suas motivações e perceber, simultaneamente, que papéis assumem no sistema de
saúde: doente, consumidor, contribuinte, coprodutor de cuidados.
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RECOMENDAÇÃO
#14. Utilizar ferramentas de marketing (como entrevistas, cruzamento com dados do
sistema de saúde, focus groups) para conhecer o público alvo, com o objetivo de
desenhar campanhas de promoção de literacia em saúde que vão ao encontro das
suas motivações e contextos. Sugerimos, como exemplo, 1) estruturar campanhas
direcionadas ao público alvo com objetivos, instrumentos e avaliação de impacto12, e
2) alinhar todos os agentes do sistema para, em conjunto, reforçarem as mensagens
definidas junto da população alvo13.

CONCLUSÃO/APLICAÇÃO
As entidades responsáveis pela produção de projetos, conteúdos e recursos de apoio à
literacia em saúde devem contemplar profissionais especializados na área do marketing
e da comunicação nas equipas multidisciplinares, para garantir a eficácia das suas
campanhas junto da população, permitindo que a estratégia adotada tenha retorno efetivo de
ganhos em saúde.
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MODELO DE
FINANCIAMENTO BASEADO
EM RESULTADOS
QUE TÊM SIGNIFICADO
PARA O DOENTE
DIAGNÓSTICO
Para colocar o cidadão português no centro do serviço público de saúde é determinante
adequar as respostas às necessidades e preferências dos cidadãos. Tal só é atingível
com um sistema desburocratizado e transparente, onde prepondere uma dinâmica
que favoreça a saudável competição entre os prestadores de cuidados de saúde, para
facilitar a liberdade de acesso e de circulação de cidadãos. Assim, recomendamos que o
foco do sistema público de saúde seja nos resultados, e não nos processos.
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RECOMENDAÇÃO
#15. Implementar um sistema de financiamento dos cuidados de saúde que integre o
valor que os cuidados de saúde produzem para o doente. O valor constitui a medida
de sucesso e é definido como um rácio em que no numerador estão os resultados
de saúde alcançados e no denominador estão os custos suportados para atingir os
resultados alcançados. Por resultados entenda-se os resultados que mais preocupam
o doente quando procura um tratamento, incluindo as eventuais melhorias funcionais
decorrentes do tratamento e a capacidade de viver uma vida normal e produtiva.

CONCLUSÃO/APLICAÇÃO
A implementação deste sistema de financiamento deve ser feita de forma faseada ao
longo do tempo, mas a um ritmo constante de implementação. Sugere-se como possível
solução a adoção dos conjuntos padronizados de resultados do ICHOM – International
Consortium for Health Outcomes Measurement. Estas métricas foram construídas por
equipas multidisciplinares internacionais e a padronização da sua metodologia permite fazer
comparações entre prestadores e entre países.

NOTAS
01

Em contextos variados de patologias, geografia e perfil socioeconómico dos doentes.

02

 egistos clínicos no computador, acompanhamento do doente, facilitação da circulação, recolha de informação
R
útil para a consulta e registo clínico, entre outros.

03

Por exemplo, menos contacto com computador e mais contacto e comunicação com o doente.

04

Deverá também ser definido e alocado tempo específico para o papel de gestor de percurso.

05

Por exemplo, num rácio em que 5% financiamento varie em função da satisfação dos doentes.

06

Como soft skills entendem-se a comunicação, liderança, capacidade de negociação, trabalho em equipa.

07

 a Austrália, e em várias universidades no Reino Unido, por exemplo, é integrada uma importante componente
N
avaliativa de aspetos comunicacionais e de relação interpessoal no processo de seleção para os cursos
de Medicina (para candidatos licenciados ou após secundário) (GAMSAT, 2017; UMAT, 2017).

08

Objective Structured Clinical Examination

09

European Commission, Reflection Process on Chronic Diseases, Interim Report, 2012

10

 studo da Fundação Calouste Gulbenkian e do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto
E
Universitário de Lisboa, 2016

11

 rograma Nacional para dar resposta a esta necessidade - Disponível em https://www.sns.gov.pt/literaciaP
emsaude-e-percursos-de-vida/

12

 necessário reconhecer a diversidade de perfis sociais e de níveis de competências em literacia em saúde
É
da sociedade portuguesa para desenhar estratégias que potenciem a adoção de comportamentos saudáveis,
com objetivos e metas definidos e avaliar o seu impacto nos ganhos em saúde.

13

 urante as campanhas de marketing social, os profissionais de saúde devem reforçar as mensagens junto
D
dos seus pacientes.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
A saúde mental tem progressivamente integrado a ordem do dia nacional e internacional
enquanto problema de saúde pública no século XXI, sobretudo nas regiões de elevado índice
de desenvolvimento humano. De acordo com estimativas da Organização Mundial de Saúde,
em cada ano, cerca de 10% da população da União Europeia são afetados por uma doença
deste tipo. É ainda pertinente referir que as perturbações mentais e do comportamento
representam a segunda maior taxa de anos vividos com incapacidade.
Em Portugal, uma em cada quatro pessoas vive com doença mental, sendo o país
que regista a segunda maior prevalência de perturbações de ansiedade e depressão.
Simultaneamente, apenas 15% das pessoas com problemas de saúde mental são
acompanhadas, sendo o tempo médio de acesso a cuidados especializados de quatro anos.
O Plano Nacional de Saúde Mental tem feito muitos avanços nos cuidados hospitalares,
comunitários e para as crianças e jovens. Porém, é necessária a sua ampla implementação
através de ações mais concretas e diretas com a população, que tragam benefícios não
apenas para as pessoas com doença mental e seus cuidadores, enquadrados numa
comunidade inclusiva e aberta.
A Comissão de Saúde Mental apresenta medidas concretas, tendo por base um novo
paradigma, de forma a agilizar os mecanismos legais existentes, adaptando-os à saúde
mental e introduzindo inovação em cuidados, visando a diminuição dos custos para o Estado
através da maximização dos meios.
Este policy paper apresenta nove recomendações, divididas em quatro áreas, que procuram
melhorar e inovar a intervenção e qualidade de vida das pessoas com doença mental:
#emprego; #bolsa simplex; #financiamento; #inovação.
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A. EMPREGO
DIAGNÓSTICO – FUNDAMENTO PARA A AÇÃO
O emprego constitui um elemento chave para a inclusão social e para a autonomia
económica dos cidadãos, e particularmente para a recuperação de pessoas que
sofram de patologias do foro mental. Apesar de não existirem dados sobre a
prevalência de pessoas com doença mental empregadas em Portugal, dados recentes
da OCDE 1 – numa amostra de nove países – indicam que cerca de um quinto da
população empregada sofre de doença mental. Além disso, estas pessoas registam
taxas de emprego mais baixas do que os seus segmentos sociodemográficos
comparáveis, bem como uma maior dificuldade em aceder/manter um emprego 1.
A fragilidade, a discriminação e o estigma em torno das doenças mentais constituem
grandes dissuasores à contratação, sendo agravados pelas pouco eficazes, complexas
e muitas vezes desconhecidas medidas de apoio ao emprego para pessoas com
doença mental. Acresce que a legislação portuguesa não contempla opções flexíveis
de empregabilidade para pessoas com doença mental, colocando muitas vezes estas
pessoas em situações em que têm de optar por um rendimento certo, proveniente de
subsídios ou reforma por doença, em detrimento de um trabalho cuja estabilidade não
está assegurada.

MEDIDA
Propor ações de política pública que possam conduzir a uma integração mais favorável
de pessoas com problemas de saúde mental ligeira, moderada e grave no mercado de
trabalho, dentro da legislação existente. Propõe-se assim providenciar um enquadramento
de atuação na área da saúde mental que apoie e incentive os cidadãos e as empresas
a participarem ativamente na adoção de políticas e práticas que contribuam para a
sensibilização da população em geral para esta temática. Da mesma forma, pretende-se
ainda incentivar uma maior inclusão de pessoas com problemas de saúde mental no tecido
empresarial português, através da divulgação de medidas fiscais favoráveis à contratação.
Esta medida deverá ser acompanhada de campanha de divulgação das mesmas, para
conhecimento mais vasto da população.

RECOMENDAÇÕES – PASSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO
#1. Apoio, incentivo e integração, em contexto laboral, das pessoas com doença mental.
Recomendamos que as medidas, já legalmente contempladas, que se seguem tenham
em conta a promoção da igualdade, nomeadamente no acesso, flexibilidade horária e
manutenção de apoios sociais das pessoas com doença mental: atividades socialmente
úteis 2; apoio à qualificação: formação profissional inicial e contínua 3, 5; apoios à integração,
manutenção e reintegração no mercado de trabalho: emprego apoiado 3;
contrato-emprego 3, 6.
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#2. Apoio a entidades coletivas e individuais que apoiem/prestem serviços (n)a saúde
mental.
Recomendamos a introdução de medidas legislativas que incentivem:
I.	Uma redução da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora mediante o
preenchimento de alguns requisitos: seja contratada pessoa com capacidade de trabalho
inferior a 80% da capacidade normal exigida a um trabalhador sem incapacidade, no
mesmo posto de trabalho; seja celebrado um contrato de trabalho sem termo; a entidade
empregadora tenha a sua situação contributiva regularizada, e seja requerido o benefício
da redução, em modelo próprio e em conjunto com um atestado médico de incapacidade
multiuso;
II.	Benefícios para quem, individualmente, disponibilizar serviços a pessoas com doença
mental, nomeadamente isenção da taxa moderadora para quem preste serviços nos
corpos sociais de entidades sem fins lucrativos; os serviços prestados por voluntários,
desde que tragam benefícios diretos às entidades beneficiárias e sejam devidamente
certificados, deverão ser contabilizados em valor/hora e revertidos em donativosN1;
III.	Alargamento à saúde mental dos benefícios no regime fiscal de apoio ao
investimentoN2, nomeadamente através de deduções à coleta para entidades coletivas
privadas até à concorrência de 50% da mesma em função do montante de investimento e
da função de existência de matéria coletável; assim como isenções de IMI, IMT e imposto
do selo relativamente à aquisição de prédios que constituam investimento relevante;
IV.	Alargamento do benefício de apoio ao investimento para entidades coletivas privadas na
criação de emprego para trabalhadores 7 prestadores de cuidados em saúde mental.
Este benefício é concedido mediante o preenchimento de certos requisitos: que os
encargos correspondam à criação líquida de postos de trabalho para jovens (com idade
inferior a 35 anos) e para desempregados de longa duração, admitidos por contrato de
trabalho por tempo indeterminado. O montante máximo da majoração anual, por posto
de trabalho, é de 14 vezes a remuneração mínima mensal garantidaN3.
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B. BOLSA SIMPLEX
DIAGNÓSTICO – FUNDAMENTO PARA A AÇÃO
Foram detetados quatro procedimentos essenciais e passíveis de ser simplificados,
quer do ponto de vista do procedimento burocrático, que traz consigo morosidade, quer
do ponto de vista avaliativo, não ajustado à doença mental, que leva à perda de direitos,
qualidade de vida e aumento da carga de doença das pessoas com doença mental.
Estes estão relacionados com a percentagem de incapacidade para aceder às quotas
de mercado de trabalho destinadas às pessoas com incapacidades e a complexidade
de acesso ao mesmo sistema; a necessidade de efetuar prova de rendimento para
obter acesso ao valor máximo de contribuição na compra de medicação por parte
das pessoas pensionistas; a inexistência de um instrumento válido e único que
avalie a funcionalidade das pessoas com doença mental; a morosidade e realização
extemporânea do processo de juntas médicas.

MEDIDA
Adoção de procedimentos simples resolutórios dos problemas acima identificados.

RECOMENDAÇÃO – PASSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO
#3. Simplificar a aferição de capacidade funcional para candidatos com incapacidades 8, 12.
Inclusão da doença mental e simplificação do sistema de quotas de emprego para
pessoas com incapacidade, reestruturando procedimentos para aferição de incapacidade
e funcionalidade. Pretende-se com esta reestruturação que a constituição do júri de
concurso, atualmente moroso, seja eliminada, bastando ao cidadão com incapacidade
munir-se de documento médico comprovativo do seu grau de incapacidade e de
funcionalidade para poder candidatar-se a este sistema.

#4. Preço do medicamento para pensionista automático.
Reengenharia de procedimentos entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social, o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde no que diz respeito às pessoas com
doença mental grave, desmaterializando a necessidade de prova anual de rendimentos
junto do centro de saúde para acesso ao estatuto de pensionista, de forma a assegurar
o direito das pessoas com doença mental grave ao estatuto de pensionista 13 para
comparticipação máxima dos fármacos necessários para tratamento (preço pensionista).
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#5. Uniformização de instrumentos de avaliação de incapacidade e funcionalidade na SM.
Alargamento da utilização para avaliação em todas as áreas da saúde mental do
instrumento CIFsm (Classificação Internacional de Funcionalidade na Área da Saúde
Mental), criado no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.
Este instrumento permite a avaliação métrica da funcionalidade, complementando a
avaliação da incapacidade atualmente instituída e facilitando a interação dinâmica entre os
estados de saúde e fatores contextuais.
#6. Cumprimento e simplificação de procedimentos das juntas médicas.
Promover a fiscalização tempestiva do cumprimento do tempo para constituição de
juntas médicas, bem como encurtar o tempo de espera de realização de juntas médicas
legalmente previsto de 60 dias para 30 dias.

C. FINANCIAMENTO
DIAGNÓSTICO – FUNDAMENTO PARA A AÇÃO
O Plano Nacional de Saúde Mental 14 há muito que vem apontando várias fragilidades
no sistema de saúde mental português, atestando não só o subfinanciamento crónico
desta área (apenas aproximadamente 5% do financiamento em saúde são dedicados
à saúde mental 15), como também os problemas estruturais que não favorecem a
presença de respostas na comunidade.
O modelo ainda muito hospitalocêntrico praticado em Portugal representa uma
importante barreira no acesso aos cuidados de saúde mental, explicada em parte
pela falta de envolvimento dos cuidados de saúde primários (CSP) na prestação
destes cuidados, cuja resolução poderá passar por realocar os recursos financeiros
existentes (nomeadamente os modelos de pagamento dos prestadores), de modo a
incentivar e compensar financeiramente as melhores práticas em saúde mental.
Apesar de a carga global das perturbações mentais representar 11,75% da carga
global de doenças 16, os recursos humanos nesta área são escassos, destacando-se a falta generalizada de psicólogos, o envelhecimento da população médica
especializada e o escasso número de especialistas em infância e adolescência 17.
Nesta última situação, considerando a influência que os eventos dos primeiros anos
de vida têm no bem-estar e saúde mental na vida adulta, prova-se crucial apostar na
prevenção das perturbações mentais no início da vida, sendo notórios os benefícios a
longo prazo de intervenções nesta fase 18.
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MEDIDA
Implementação de um modelo de pagamento integrado para prevenir a doença
mental no início da vida 19, bem como de um modelo colaborativo faseado para a
depressão 19, demonstrando que uma melhor alocação de recursos pode resultar em
serviços mais eficientes, de maior proximidade com os utentes, com tratamentos adaptados
às necessidades, focados também na prevenção e geração de poupanças futuras.
As recomendações para esta área são baseados no estudo IP Mental Health - Pagamentos
Inovadores para o Sistema de Saúde Mental Português 19, o qual avaliou o desempenho
do sistema de saúde mental português, propondo um modelo inovador de gestão e
financiamento dos prestadores de cuidados de saúde.

RECOMENDAÇÃO – PASSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO
#7. Pagamento integrado para prevenir a DM no início da vida.
A Comissão de Saúde Mental reforça a implementação integral da proposta para esta área,
que envolve o pagamento de um valor fixo anual à equipa de família para o seguimento
de crianças em risco ou com necessidades especiais 20, bem como o seu registo numa
plataforma central para rastreio e seguimento de acordo com uma grelha de diagnóstico.
#8. Modelo colaborativo faseado para a depressão.
A Comissão corrobora a proposta do estudo acima referido relativamente ao maior
envolvimento dos CSP no tratamento da depressão e acrescenta aspetos que considera
relevantes para o seu sucesso, nomeadamente:
I.	Criação e implementação alargada de plataforma central para recolha de dados em
saúde mental (permitindo posterior utilização para construção de evidência), integrada
em plataformas e sistemas de informação já existentes (ex., SClínico);
II.	Validação para a população portuguesa e implementação alargada de uma escala de
avaliação de sintomas, possivelmente escala Patient Health Questionnaire (PHQ-9),
através da sua integração em plataformas e sistemas de informação já existentes nos
CSP (ex., SClínico);
III.	Implementação da realização de uma consulta especificamente dedicada ao diagnóstico
e caracterização da sintomatologia depressiva, com a duração mínima de 30 minutos,
com o objetivo de facilitar o diagnóstico precoce e instituição de tratamento adequado;
IV.	Recolha de dados regionais, permitindo a caracterização epidemiológica,
designadamente quanto à incidência e prevalência de depressão;
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V.	Criação de um indicador que permita a aferição da distribuição adequada de
profissionais especialistas em saúde mental (particularmente psicólogos, enfermeiros
especialistas em saúde mental e psiquiatria), de acordo com a prevalência regional de
depressão, e consequente alocação dos recursos nas regiões mais carenciadas;
VI.	Sensibilização dos profissionais de saúde dos CSP, promovendo ações de formação
seguidas de avaliação via elearning disponibilizadas aos médicos e enfermeiros
responsáveis pela área da saúde mental em cada unidade de CSP;
VII.	Maior e melhor integração dos CSP com as unidades de cuidados na omunidade (UCC),
designadamente através de uma clarificação dos papéis e responsabilidades de cada
profissional em cada uma destas instituições, bem como uma melhor articulação.

D. INOVAÇÃO
DIAGNÓSTICO – FUNDAMENTO PARA A IMPLEMENTAÇÃO
Em Portugal, apesar dos avanços significativos e interesse crescente pela saúde
mental, continua a haver uma grande dificuldade na concretização e implementação
de iniciativas relevantes. Vários fatores contribuem para esta situação,
nomeadamente a complexidade das soluções, que exigem um elevado nível de
colaboração interinstitucional, a insuficiência dos dados disponíveis para sustentar
políticas públicas de qualidade e eficazes, bem como mecanismos de financiamento
insuficientes e oferecendo reduzidos incentivos à inovação, à colaboração entre o
setor da saúde e o setor social e à avaliação de resultados.
Esta situação contrasta com a emergência de novos mecanismos e formas de fazer
políticas públicas, tais como preconizados pelo movimento de empreendedorismo
e inovação social 21, em rápida expansão a nível mundial e no qual Portugal tem
assumido um papel pioneiro 22, sustentados por um maior envolvimento do setor
privado, social e comunitário na resolução de problemas sociais persistentes e
geradores de fortes desigualdades.
Assim, é necessário instituir em Portugal uma cultura de inovação transversal em
saúde mental, capaz de fazer emergir uma maior experimentação na procura de
soluções para problemas específicos, garantir o financiamento adequado das mesmas
e promover a qualidade e recolha de evidência como vetores fundamentais de todas
as políticas públicas na área.
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MEDIDA
Desenvolver o primeiro título de impacto social (TIS) em saúde mental, de forma a
introduzir em Portugal uma nova forma de fazer políticas públicas em saúde, mais ágeis,
mais participativas e baseadas numa lógica de evidência de impacto social e avaliação de
resultados.
Os TIS são mecanismos inovadores através dos quais investidores sociais (ex., empresas,
fundações) financiam organizações e empreendedores sociais, atuando sobre um problema
específico com base em intervenções previamente validadas, sendo remunerados consoante
os resultados obtidos. Segundo o contrato estabelecido, os investidores sociais que
financiarem o projeto serão remunerados pela entidade pública consoante o cumprimento
dos objetivos propostos 23.

RECOMENDAÇÃO – PASSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO
#9. Desenvolver o primeiro título de impacto social em saúde mental em Portugal:
I.	Identificação de uma área prioritária em saúde mental, na qual seja possível definir
de forma clara a população alvo/beneficiários e para os quais existam intervenções
validadas na literatura e terreno;
II.	Desenho do modelo de intervenção em conjunto com entidades implementadoras do
setor social ou do setor da saúde com experiência prévia na intervenção escolhida;
III.	Escolha de parceiros para acompanharem e avaliarem os resultados alcançados ao
longo do projeto de forma independente;
IV.	Apresentação do projeto a investidores sociais e entidades públicas, com vista à
estruturação, financiamento e contratualização dos objetivos a atingir pelo TIS.
Com vista à implementação desta recomendação, contamos desde já com o apoio e
colaboração do Laboratório de Investimento Social, uma das entidades de referência do
ecossistema de empreendedorismo social em Portugal, e da Portugal Inovação Social,
uma iniciativa pioneira, à escala europeia, visando o apoio a iniciativas de inovação e
empreendedorismo social em Portugal.
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CONCLUSÃO
É necessária uma nova abordagem à área da saúde mental. Os problemas e as carências
estão diagnosticados. É indispensável implementar soluções consistentes, eficazes e com
resultados visíveis.
A Comissão de Saúde Mental teve a preocupação de apresentar medidas concretas
considerando a importância da melhor utilização possível dos recursos disponíveis para
a saúde mental em Portugal. Assim, a Comissão pretende que as suas medidas possam
ser apresentadas como paradigma de uma nova abordagem para alcançar uma maior
integração das pessoas com doença mental, através da agilização de medidas e inclusão no
emprego, da simplificação de processos existentes, da adoção de métodos de financiamento
não convencionais e da promoção de projetos inovadores.

NOTAS
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N1

 daptação da ideia original apresentada nos Estados Unidos da América. https://www.onemindinstitute.org/
A
tax-incentives-mental-health-awareness-education

N2

 egime Fiscal de Apoio ao Investimento (Decreto-Lei nº 162/2014 de 31 de Outubro) que atualmente só possui
R
como entidades beneficiárias: Indústria extractiva e indústria transformadora; Turismo; Atividades e serviços
informáticos; Atividades agrícolas, aquícolas, piscícolas, agropecuárias e florestais; Atividades de Investigação
& Desenvolvimento e de alta intensidade tecnológica; Tecnologias de informação e produção de audiovisual e
multimédia; Defesa, ambiente, energia e telecomunicações; Atividades de centros de serviços partilhados.

N3

 sta majoração terá lugar por um período de cinco anos a contar do início de vigência do contrato de trabalho,
E
não sendo cumulável, quer com outros benefícios fiscais da mesma natureza, quer com outros incentivos de
apoio ao emprego previstos noutros diplomas, quando aplicáveis ao mesmo trabalhador ou posto de trabalho.
Este regime só pode ser concedido uma vez em relação ao mesmo trabalhador admitido nessa entidade patronal
ou noutra entidade com a qual aquela tenha relações especiais.
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SUMÁRIO
As recomendações integrantes deste documento pretendem constituir uma mais-valia de
suporte à formação de políticas ao nível dos sistemas de informação (SI) na área da saúde.
Nos últimos seis meses de trabalho no âmbito da iniciativa do Health Parliament
Portugal, a Comissão de Tecnologias de Informação em Saúde tentou perceber junto dos
stakeholders quais os principais constrangimentos associados aos SI. Foram escutados
vários testemunhos, resultado de entrevistas com responsáveis desta área de unidades
hospitalares e mesmo parceiros económicos, que com a sua experiência no terreno
transmitiram a esta Comissão os seus principais constrangimentos.
No âmbito das propostas aprovadas no terceiro plenário, fizemos surgir as recomendações
de acordo com o ora aprovado, sendo que as mesmas se dividem nas seguintes áreas:
• Governança em sistemas de informação;
• Literacia digital em saúde;
• Proteção e privacidade dos dados;
• Interoperabilidade;
• Futuro em sistemas de informação.
Finalmente, a Comissão de Tecnologias de Informação em Saúde pretende deixar uma
recomendação ao Governo, em particular ao Ministério da Saúde, de que as tecnologias de
informação devem estar interligadas a todos os setores de atividade, sendo que só assim
será possível cumprir a missão de prestação de cuidados de saúde a toda a população de
forma otimizada e efetiva.
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DIAGNÓSTICO
A revolução digital que vivemos traz consigo diversos grandes desafios societais, que
podem parecer contraditórios, como por exemplo o direito à privacidade e segurança
e o uso da informação gerada pelos dados em saúde que promovem conhecimento
e progresso, a cibersegurança e a facilidade de acesso aos dados ou a vontade de
inovação e as necessidades de acautelamento de responsabilidades.
A dialética entre privacidade e progresso através da partilha só pode ser resolvida
através de políticas sensíveis e de uma governação clara dos sistemas de informação
em saúde.

GOVERNANÇA EM SI
A governança das tecnologias de informação em saúde tem feito progressos em Portugal, e
a criação dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde é um exemplo disso, que agrega
as competências nesta matéria. Assim, devemos reconhecer e segregar três dimensões
fundamentais da governação de SI, que na saúde são muito mais evidentes:
• A dimensão política, que traduza e explique claramente quais os consensos e as visões
políticas sobre o modelo de SI;
• Uma dimensão de especificação, desenho, controlo e regulação que explicite e dê
significado à dimensão política;
• Uma dimensão operacional, que ocorrerá de acordo com as orientações, as regras e a
fiscalização da entidade do nível anterior.

LITERACIA
A Internet como fonte de informação sobre saúde permite ao cidadão obter conteúdos
adicionais ou complementares aos que são proporcionados pelos médicos, quer por uma
questão de insatisfação com o que lhes foi proporcionado ou por uma perceção de uma
necessidade de obterem mais informações ou ainda para poderem comparar informações
recolhidas em vários meios e diferentes profissionais de saúde. Devido a esta necessidade
gerada pelos internautas, observou-se uma proliferação de conteúdos não ordenados e não
planeados de inúmeras páginas web, com informação de todo o tipo, não necessariamente
científica ou validada por profissionais de saúde.
Para a Organização Mundial de Saúde, a literacia em saúde é o conjunto de competências
cognitivas e sociais que determinam a motivação e a capacidade de os indivíduos ganharem
acesso, compreenderem e usarem a informação de formas que promovam e mantenham
boa saúde. Ao melhorar tanto o acesso das pessoas à informação em saúde como a sua
capacidade de o usar efetivamente, argumenta-se que a literacia em saúde é crítica para a
capacitação ou empoderamento dos doentes.
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Baixos níveis de literacia em saúde têm sido associados a piores resultados em saúde e
quando ligamos as tecnologias de informação à literacia temos de ter em conta o digital
divide, ou seja, ter em conta as faixas da população que têm pouco acesso a tecnologias de
informação e um entendimento limitado de como explorar o seu potencial. A formação de
políticas neste setor em saúde deve ter em consideração esse fenómeno, apostando em
diminuir a discrepância entre nichos populacionais como forma de promover a equidade.
Estudo de literacia digital
Esta Comissão desenhou e implementou um estudo com o objetivo de analisar a
utilização da Internet como fonte de informação em saúde. O questionário foi aplicado
presencialmente e via online a utentes de unidades de saúde do país. Foram recebidos 3574
questionários válidos. Desses, 88% afirmam utilizar a Internet para questões de saúde,
sendo que 78% apontam a credibilidade como o grande problema da informação de saúde
presente na Internet. De realçar que 30% dos respondentes referem não conhecer o Portal
da Saúde e 49% consideram que nem sempre a informação transmitida diretamente pelos
médicos é percetível e esclarecedora.

PROTEÇÃO E PRIVACIDADE DOS DADOS
Apesar de Portugal ser um dos primeiros países a conferir dignidade constitucional à
proteção de dados pessoais, há ainda um longo caminho a percorrer para tornar efetiva
a proteção das pessoas singulares. No entanto, se por um lado os dados devem ser
protegidos, por outro lado torna-se imperativo a partilha desses mesmos dados, uma vez
que a utilização da informação ajuda a criar um sistema de saúde mais eficiente, mais
acessível e mais seguro. Naturalmente, a informação com origem nos dados do estado de
saúde (ou doença) do cidadão tem um valor inestimável para a investigação, para o avanço
da tecnologia e desenho de políticas de saúde pública.
As questões da privacidade e segurança dos dados fazem parte dos direitos, liberdades e
garantias de todos os cidadãos portugueses e europeus. Esses direitos foram recentemente
reforçados e adaptados à era digital através da regulação n.º 2016/279 (EU). No entanto,
há um caminho a percorrer para assegurar que as instituições incentivam as melhores
práticas em termos de privacidade e segurança dos dados, sem, contudo, tolher a inovação.
Atualmente, as instituições e os seus profissionais têm poucos incentivos neste sentido e os
lesados diretos raramente são compensados pelos danos causados. Os casos de ataques a
instituições de saúde nacionais e internacionais multiplicam-se e fazem-nos reconhecer a
insustentabilidade da situação atual.
A revista The Economist referiu que os dados são o recurso mais valioso do mundo, e os
dados em saúde não são exceção. É inegável que geram conhecimento e riqueza, mas a
intervenção do Estado neste domínio pode ser menos óbvia, no entanto, sendo o cidadão
parte integrante na produção dos dados, deve estar representado na distribuição do valor
gerado pelos mesmos. A realidade da monetização dos dados de saúde já chegou a Portugal,
como provam as iniciativas do Governo, mas ainda sem iniciativas da Assembleia da
República.
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INTEROPERABILIDADE
Os avanços tecnológicos registados em todos os setores, e em particular na área da saúde,
deram origem a um conjunto vasto de sistemas de informação (SI), que cobrem desde a
prática clínica até à gestão de toda a cadeia de abastecimento. Não obstante a importância
destes sistemas de informação para a gestão corrente e planeamento do sistema de saúde,
a inexistência de normas de interoperabilidade cria problemas na portabilidade, propriedade
e auditoria dos dados, tornando difícil, senão impossível, uma governança global e eficaz do
sistema de saúde.
Ademais, a não integração dos SI tem impacto ao nível da eficiência da prestação
de cuidados (maior carga de trabalho e consequente desgaste dos profissionais,
desumanização dos cuidados, etc.), assim como na gestão dos doentes e dos serviços. Por
exemplo, a inexistência de um registo eletrónico de saúde único, intransmissível e pessoal
gera atrasos significativos no follow up das consultas e dá muitas vezes origem a exames e
diagnósticos duplicados.
Para que a integração seja uma realidade é necessário especificar um standard de
arquitetura comum, que regerá os SI da área da saúde. Da mesma forma que a Autoridade
Tributária especificou um protocolo para a comunicação de dados relativos à faturação
(SAF-T), deverá ser criado um conjunto de protocolos e normas que garantam a
interoperabilidade dos dados em saúde.
Neste sentido, importa especificar normas que operem ao nível do paciente, através do
registo de saúde eletrónico; ao nível da prestação de cuidados de saúde, através de um
processo clínico único, e ao nível dos sistemas de informação, através de uma norma que
estipule protocolos de interoperabilidade.

DESAFIOS FUTUROS
A evolução tecnológica nos SI progride a velocidades muito díspares entre os diferentes
países, serviços e sistemas de saúde. Sabe-se que a indústria da robótica é reconhecida
como uma das áreas tecnológicas mais prometedoras, prevendo-se que o mercado global
de robótica em medicina chegue a 13,6 mil milhões de dólares até 2020 e que 30% das
instituições de saúde e serviços públicos explorem o uso de robôs nos próximos três anos.
Entre 2009 e 2012, o número global de cirurgias robóticas aumentou 125%. Assim como
a área do desenvolvimento de aplicações para end user para os mais diversos sistemas
operativos de dispositivos móveis tem crescido ao mais alto nível quando comparado com
outras áreas.
Há diversos grupos a refletir sobre estas temáticas, nomeadamente no que toca ao
seu impacto social, à necessidade legislativa, mais especificamente à alocação de
responsabilidades e à aquisição de novas competências pelos profissionais. Contudo,
não houve ainda impacto legislativo ou antevisão de como gerir estas temática ao nível
estratégico e político.
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O Parlamento Europeu emitiu um pedido à Comissão Europeia no sentido de elaborar
normas em matéria de robótica, inteligência artificial e apps que tenham em conta questões
como a responsabilidade civil, os princípios éticos relacionados com as suas inúmeras
implicações sociais e a proteção da segurança e da privacidade, por forma a promover um
crescimento sustentável destas áreas.
A atual Lei de Proteção de Dados, quando aplicada rigorosamente, não permite a utilização
de robôs com características sociais (sensores, câmaras, etc.). O que coloca o desafio
“em caso de erro, falha técnica, a quem deverá ser imputada a responsabilidade?”, urge
clarificar a responsabilidade neste tema.

RECOMENDAÇÕES
GOVERNANÇA EM SI
#1. Normalizar e certificar os sistemas de informação utilizados no sistema de saúde.
#2. Implementar metodologia de service design que envolvam obrigatoriamente os
profissionais de saúde no processo de desenho e desenvolvimento de aplicações de
saúde.
#3. Criar o repositório de peças de cadernos de encargos da contratação pública que
garantam as normas e requisitos que todos os sistemas de informação devem cumprir
para poderem ser compliant no ecossistema aplicacional do SNS.

LITERACIA
#4. Criar ou adaptar um código de conduta semelhante ao selo da Fundação Health On the
Net (HON), que certifique os sites e aplicações para informação de saúde verificada por
instituição competente.
#5. Implementar uma rede de educadores para o tema da literacia digital em saúde, com
intervenção nas juntas de freguesia e universidade sénior, suportada pelos principais
stakeholders com interesse no desenvolvimento na economia digital.
#6. Implementar planos de formação obrigatórios (nomeadamente ações de atualização
recorrentes em função da evolução que se verifique nos SI) para todos os profissionais
envolvidos nos processos e sistemas de informação da saúde.

PROTEÇÃO E PRIVACIDADE DOS DADOS
#7. Legislar sobre a cedência ou venda de dados de saúde. Os dados de saúde podem ser
vendidos se anonimizados. No setor público deve haver uma centralização dos dados e
“curadoria” pela ACSS e SPMS. As receitas geradas devem ser investidas no SNS.
#8. Acelerar a implementação da lei sobre os direitos dos cidadãos em caso de perda de
privacidade ou segurança digital. As indemnizações pecuniárias levaram o mercado a
adotar seguros para minimizar o risco e a adotar melhores práticas de segurança.
#9. Estudar a possibilidade de usar blockchain para o Registo de Saúde Eletrónico, assim
como para o registo clínico.
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INTEROPERABILIDADE
#10. Definir protocolos, bem como a arquitetura necessária à interoperabilidade entre
SI na saúde. Recomenda-se a condução de um estudo, vertido num relatório e com
recomendações técnicas, para estudar a exequibilidade de implementar algumas
normas.
#11. Ao nível do Registo Eletrónico de Saúde, pretende-se que seja pessoal e
intransmissível, e nesse campo iniciativas como o Master Patient Index (MPI)
procuram materializar esse desiderato. A Comissão recomenda que se constitua
um grupo de trabalho para estudar a implementação do MPI, providenciando o
enquadramento técnico e regulamentar necessário para efetivar a recomendação.
#12. Ao nível do controlo das transações mais granulares e em tempo real. Por exemplo,
um subcontrato, uma referenciação ou um fornecimento de medicamentos, a Comissão
propõe a criação de uma iniciativa regulada de certificação de software para a
produção de ficheiros de auditoria standardizados (à imagem do SAF-T da OCDE), o
SAF-H, para melhorar significativamente a eficiência no sistema de controlo.
#13. A devida implementação de todas estas medidas, assim como de outras necessidades
que se afigurem relevantes, carece de um organismo dotado de poder executivo
e capaz de produzir recomendações legais. Como tal, a Comissão sugere que
tais poderes sejam investidos num organismo competente, capaz de especificar,
monitorizar e regular a infraestrutura tecnológica da saúde.

#14. Investimento em infraestruturas SI com prioridade para os end-points (PC, tablets,
etc.), numa política equilibrada de Bring Your Own Device, e sistemas aplicacionais
tendencialmente suportados em clouds seguras e certificadas.
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DESAFIOS FUTUROS
#15. Criação de normas nacionais e europeias específicas à geração e proteção de dados
sobre o paciente oriundos de ferramentas robóticas e de IA (inteligência artificial).
#16. Reconhecer a categoria, tal como o medicamento e os dispositivos médicos, de
aplicações móveis em saúde, legislando e regulamentando as mesmas.
#17. Criação de ferramentas de financiamento apropriadas para assegurar a conversão do
conhecimento e investigação em produtos de mercado com a capacidade de melhorar a
qualidade, segurança e eficácia dos cuidados de saúde.
#18. Políticas de fomento e enquadramento do empreendedorismo na área da robótica
e IA, de modo a gerar um impacto económico e social positivo e a reforçar o
posicionamento de Portugal em matéria de inovação tecnológica.
#19. Programas de parceria com o SNS no desenvolvimento e teste de soluções inovadoras
sempre e quando não tiver que para tal afetar o seu funcionamento operacional e a
qualidade dos serviços prestados.
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CONCLUSÃO
“A transformação digital já não é uma escolha na sociedade de hoje em dia, a forma como a
encararmos é que será fator determinante.”
A abordagem descrita neste relatório exige formas mais inclusivas no desenvolvimento de
políticas, melhorias nos processos de implementação, novos sistemas de aprendizagem,
avaliação e adaptação contínua. Apela ainda para que todos desempenhem o seu papel.
A Comissão de Tecnologias de Informação compromete-se com o seu, divulgando
continuamente as recomendações e propondo reuniões com os decisores políticos na
matéria.
A partir da análise de académicos, indústria, gestores, profissionais de saúde, técnicos
especializados, decisores políticos, entre outros, tentamos prover-nos dos conhecimentos,
das tecnologias e da inovação.
Ao longo deste processo houve alguma sobreposição de questões debatidas entre
comissões, e esta Comissão analisou-as e determinou qual seria, na sua visão, a melhor
forma de os abordar, assegurando o acesso às informações das boas práticas a nível
mundial, bem como à compreensão da realidade portuguesa.
Partindo da premissa de que a transformação digital já não será uma escolha na sociedade
de hoje em dia, mas de que a forma como a encaramos é que será fator determinante, a
Comissão procurou soluções para os problemas do presente e do futuro próximo.
A governação dos sistemas de informação em saúde carece ainda de uma clarificação
técnica e política, e a adoção das recomendações pode ajudar a potenciar um ambiente mais
inovador e dinâmico entre setores público e privado, facilitando a sua implementação.
A Comissão sugere que as recomendações de literacia sejam integradas e implementadas
como parte do Programa Nacional para a Saúde, Literacia e Autocuidados, envolvendo os
mecanismos já existentes e ampliando às áreas da tecnologia.
Assegurar a regulação da partilha de dados em saúde deve ser uma prioridade política,
porque defende o cidadão nos seus direitos. A aplicação das recomendações pode gerar um
ecossistema mais seguro e competente para lidar com as questões da cibersegurança e um
melhor partido da cadeia de valor gerada.
Não existem quaisquer impedimentos de ordem técnica para a implementação das
recomendações relacionadas com interoperabilidade. Assim, a sua execução está apenas
dependente da vontade política. A este respeito recordamos que Portugal quer ser, a par
com a Estónia, um dos países mais inovadores no eGovernment, desmaterializando os
processos e reduzindo a burocracia.
Quanto aos desafios futuros, recomenda-se uma antecipação consciente e integrada do
que as tecnologias representam. Legislar antecipadamente por forma a entender onde
alocaremos responsabilidades parece-nos ser o ponto crucial e uma forma de reduzir
resistências ao que é visto como desconhecido.
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